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O M I L I A  I

Auzind necontenit cetind u-se epistolele fericitului 
Pavel, de doua ori pe fiecare săptămână, de rnulte ori 
şi de trei ori şi de patru ori, când săvîrşim pomenirea 
sfinţilor mucenici, mă bucur de sigur ca mă încânt de 
trâmbiţa spirituală a acestui fericit, salt şi mă încăl
zesc cu pofta, cunoscând glasul cel iubit mie, şi mi-1 în- 
chipuiu pe dânsul caftind de fata, şi pare ca ii văd con
versând, — însă sunt trist şi am ărîl pe de altă parte, că 
pe bărbatul acesta nu toţi îl cunosc precum trebue a-1 
cunoaşte, ba încă sunt mulţi cari se găsesc în tr’o ast
fel de neeunoştinţă de dânsul, în cât nu ştiu în mod e- 
xact nici măcar numărul epistolelor iui.

Aceasta de sigur ca nu provine de la ignoranţă, 
ci de acolo că nu voesc a vorbi încontinuu de acest fe
ricit. Pentru că nici noi nu ştim, dacă ştim ceva, prin 
talentul şi fineţa inteligenţei, ci pentru că încontinuu ne 
ţinem de bărbat şi-l iubim mult. Cei ce iubesc cu adtb 
a'arat, ştiu cele ale iubiţilor mai înainte de toţi, tiirufc’ţS. 
au grijă de dânşii, ceeace şi fericitul acesta ^rawaiid.
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Filipcnilor (cap. l ,  7) li zicea: „Precum îmi este mie 
cu dreptate aceasta a cugeta pentru voi toţi, 
pentru că vă am eu pre voi în inimă, şi în le
găturile mele, şi în răspunsul şi adeverirea e- 
vangheliei1*.

Astieliu, deci, şi voi aţi cunoaşte dacă aţi voi sa 
fiţi ca băgare d<3 sam ă în cetire, şi n’aţi avea nevoe de 
nimeni, aici iiemiiicinos este cuvântul lui Christos, care 
a  zis: „Căutaţi şi veţi află, bateţi şi s e v a  des
chide vouă“ (Math. 7, 7).

Dară fiindcă cei mai inulţi şi-au luat asupră-şi 
grija <le feniee, de creşterea copiilor şi îngrijirea de 
casă, şi de aceia nici nu a r suferi ca să sededee la o 
astfeliu de osteneală obositoare, apoi cel puţin mişcaţi-vă 
spre a luă cele adunate de alţii, punând m ăcar atâta o- 
sârdie în ascultarea celor spuse, pe câtă o puneţi în 
strângerea banilor. Şi de şi poate că e uricios d ea  cere 
de la voi numai atâta, totuşi este plăcut daca va dedaţi 
cu osârdie. Căci de )a neeunoştinţă sfintelor scripturi izvo
răsc mii de rule; de aici a  răsărit batjocura cea mare a ere
surilor, de aici viaţa ne’ngrijită, de aici necazurile ceie fără 
folos. Dupre cum cei lipsiţi de lumină nu a r  putea paşi la 
sigur, tot aşa şi cei ce nu se uită la raza sfintelor scrip
turi, sunt siliţi de multe ori a  păcătui îritr’una, de vreme 
ce păşesc în întunericul cel mai grozav..

Dară pentru ca să nu se întâmple aceasta, să des
chidem bine ochii în spre facla cea strălucită a cuvin
telor apostolice, mai ales că limba acestui fericit a  stră
lucit mai mult de cât soarele, fiindcă cu învăţătura cu
vântului el a covârşit pe toţi cci-I-alţi. Şi fiindcă e! s-a 
ostenit mai mult de cât cei-l-alţi, de aceia a şi atras a- 
supră-şi mai mult char al Due.hului, iară aceasta nu o 
zic numai din epistolele lui, ci şi din Faptele Apostoli
lor. Ori unde eră timp de predică, peste tot locul îi dă
deau lui întâetatea, pentru care eră considerat de ne
credincioşi ca zeul Mercur, fiindcă eră stăpân pe cuvânt.

Acum noi urmând a trece în revista aceasta epis
tolă, e nevoe de a spune şi despre timpul în care s-a 
scris. Nu este scrisă înaintea tuturor celor-l-alte, după 
cum cred unii, însă este mai înainte de toate cele scrise 
din Roma, şi mai pe urmă de toate cele-l-alte, de 
şi nu de toate, căci, de ex. amândouă epistolele că-
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tră  Corintheni, sunt trimise înaintea aceştia. Iară aceasta 
se poate vedea de la finea epistolei de faţă, ui ide scriind 
zicc: „Iară acum merg în  Ierusalim slujind sfin
ţilor, ca bine a voit Macedonia şi Achaia a face 
o impărtâşire oarecare la săracii sfinţilor cari 
s u n t în Ierusalim" (Rom. 15, 26. 26), pe când Corin- 
thehilor scriinau-li zicea: „De va fi CU cuviinţă Să 
Merg şi eu, cu mine vor merge** (i Corinth. 16, 
4) vârbind acestea despre cei ce trebuia să ducă de a- 
colo ofrandele. De aici se vede că pe când scria Corin- 
thenilor, era în îndoială despre acea călătorie, iară pe 
când scria Romanilor, faptul eră hotarît. Aceasta fiinrl 
recunoscută, rezulta în mod neîndoelnic, că epistola de 
faţă esle trimisă după celc două cătră Ctorintheni, Mi 
se pare ca şi epistola cătră Thesaloniceni tete scrisă 
mai înainte de cele cătră Corintheni, căci scriindu-ii a- 
celora şi spunându-li despre eleirnosină, că: „Despre 
iubirea de fraţi nu trebueşte a seri vouă, că 
singuri voi sunteţi învăţaţi de la Dumnezeu ca 
să vă iubiţi unul pre altui“ (I Thes. 4, 9), după a- 
ceasta a scris Corinthenilor, cărora, li zicea: ,,Că Ştiu
osârdia voastră cu care pentru voi mă laud 
cătră Macedoneni, că Achaia s’a gătit din anul 
trecut, şi râvna cea din voi pre cei mai mulţi a 
îndemnat» (II Corinth. i), 2), de unde se vede, că în 
chestiunea eleimosinei a conversat mai întâi u cu The- 
salonicenii. Deci, epistola de faţă este trimisă mai ’na- 
inte de epistolele cele scrise şi trimise din Roma. 
IMu fusese la Roma încă apostolul Pavelpe când a scris 
epistola de faţă, iar aceasta o învederează prin pasa
jul urm âtoriu: „Că doresc să vă văd pre voi, ca 
să vă dau vouă ceva ehar duchovnicesc spre 
întărirea voastră" (Rom. iT ii).

Din Roma a  scris Filippenilor, cărora li spunea: 
«Inchină-sevouă sfinţii toţi, mai ales cei din casa 
Ohesariului» (Filipp. 4, 2ă); de acolo a scris şi Ebre- 
ilor, căci li spunea la urmă: ,,Inchină-se vouăcei CC 
sunt din Italia** {Cap. 13, 24); din Roma a scris şi a 
Il-a cătră Timotheiu, fiind legat, şi care ini se nare că.
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este cea mai dc pe urm ă dintre toate epistolele lui, căci 
zice la urm ă: „Că eu  IaLă m ă  je rtfe sc , şi tim p u l 
d esp ă rţj 're i m ele  s ’a  a p r o p i a t u r i  Tunoti^ 4,6). Cum
că în Roma a fost sfârşitul vieţei lui, aceasta este în to
tul învederat. Şi epistola cătră  Filimon este scrisă tot 
cam pe la sfârşitul vieţei lui, căci zicea: , ,Precum şi. 
eu Pavel bătrânul, iar acum şi legat al lui Iisus 
Christos“ (Vers. 9), însă este scrisă mai înainte de cea 
către Coloseni, dupre cum se jjoatc vedea de la finele 
acestei epistole. Şi in adevăr că scriind Colosenilor (cap. 
4, 7, 9) li spunea: „Cele despre mine toate le va 
spune vouă Tichio... pe care l-am trimis la. voi 
împreună cu Onisim, credinciosul şi iubitul frate... “ 
dara acest Onisim nu eră altul, dc cat tot acela despre 
care scrie în epistola cătră Filimon. Şi cum că acest 
Onisim eră acelaşi, se învederează de la Archip, pe care 
îl ia de conlucrătoriu al său în epistola cătră Filimon, 
prin care s’a  rugat pentru Onisim. Tot pe acest Archip 
deci, îl aţâţă apostolul şi prin epistola cătră Coloseni, 
unde scriind n-li zice: „Şi ziceţi lui Archip: soco
teşte (bagă satna) de slujba care ai luat întru 
Domnul, ca să o împlineşti" (Colos. 4 ,-i7);

Mi se pare că şi epistola cătră Galateni este jnai 
’nainte de cea către Romani. Dară dacă toate epistolele 
acestea ale fericitului Pavel au o altă ordine în cărţile Sf. 
Scripturi, jiu este nimic de mirare, fiindcă şi Profeţii coi 
doisprezece din Testamentul Vcchiu nu sunt trecuţi în or
dinea ehronologică aşâ cum se găsesc în cartea sfîntă 
De asemenea Agheu şi Zaharia au profetizat cu mult 
mai în urm ă de Ionnâ şi Sofonia, şi de toţi cei-J-alţi, şi 
cu toate acestea sunt puşi la un loc cu aceia, deşi i-au 
despărţit atâta timp.

Deci, nimeni sa nu creadă de prisos o asemenea 
osteneală, şi nici să considere această exam inare ca 
izvorîtă dintr’o curiozitate prisosclnîcă, căci nu puţin 
contribuie timpul în care s’au scris epistolele la ceiace 
noi căutăm să aflăm. Când de pildă văd pe aţrostolul 
scriind Romanilor şi Colosenilor asupra aceliaşi chestiuni

') XaUi. Profetul Daniil (588—518 a. Chr. este trecut al4-lea, 
în timp ce O vad j a (8S7—884), Ionnâ (821—783) Naum (710—699), 
Avaeum (650—027) şi Zefania (640— 625) sunt trecuţi după Daniil. 
(Trad).
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însă nu lot în acelaşi ieliu, ca de e x .: „Pre col slab 
întru credinţa primiţi-1, nu întru îndoirea gân
durilor, că unul crede că va mânca toate, iară 
cel slab legumi mănâncă". (Kom. u ,  1. 2), pe când 
Colosei iilor deşi le scrie tot în ac-eastă chestiune, vor
beşte mai cu mult curaj, căci zice: „Dcci de aţi murit 
împreuna cu Christos despre stihiile lumei, drept 
ce ca cum aţi fi vieţuind în lume primiţi obi
ceiuri? Nu te atinge, nici gustă, nici pipăi, care 
sunt toate spre stricăciune prin obişnuinţă,., 
şi nu în vre-o cinste spre saţiu1trupului‘ (Colos. 
2, 20—22), nu găsesc în această deosebire nici o cauză 
alte, decât timpul în «ace, au fost scrise. La început, de 
sigur că, eră nevoe de oarecare condescendenţă faţă de 
credincioşi, dară după aceasta de loc. Şi în rnulte .che
stiuni l-ar putea cineva găsi făcând iot aşa., căci aşâ 
■obişnuiesc doctorii şi dăscălii sa procedeze. Nici doc
torul nu procedează cu bolnavii rari vin dela începutul 
boalei, la foliu cu cei ce vin la dânsul pe când sănătatea 
li este zdruncinată de tot, şi nici dascaluI nu procedează, 
cu copiii cari vin din început, la Jeliu cu cei ce sunt 
mai vechi şi au nevoe numai de perfecţionarea cuno
şti n ţi lor căpătate deja. Unora de pildă li-a scris fiind 
provoca! de vre-o chestiune oarecare, ca de ex. Co
rint! icni lor, cărora li spune: „Iară pentru ceeace 
i)li-a ti scris..."  (I O ir. 6, 1), ca şi Gala tonilor, cărora 
scriindu-li arată motivul imediat după exordul epistolei;
— dară Romanilor de ce li-a scris, si de ce a Ibst pro
voca!, mai ales că însuşi mărturiseşte de dânşii că 
sunt plini de bunătate, plini de toată ş tiin ţa , pu
tând şi pre alţii a învăţă, etc. (cap. 15, i i - iG )?  
ne <*(> ii-» scris? „Pentru charul lui Dumnezeu, 
zice, cei dat mie spre a fi sluga lui Iisus Ohris- 
tos" pentru caro chiar ia începui li spune: „Datoriu 
sunt, întru cât este dupre a mea nevoinţă, şi 
vouă ceior din Roma să vă bine-vestesc" (Cap. 
1, t-i. 15). Cele spuse despre dânşii, că pot şi pe alţii a  
învăţă, şi celelalte sunt mai mult, ax o laudă şi îndem
nare, insă eră trebuitorii! în acelaşi timp corectarea şi 
povăţuim i lor prin scrisoare. Fiincă el nu fusese încă
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în Roma până atunci, do accia şi pune în rânduială pe 
aceşti bărbaţi din două părţi deodată, adecă şi prin fo
losinţa epistolei, dară şi prin aşteptarea ducerei lui 
acolo. Astfel iu eră acest suflet sfint; avea în sine lumea 
întreagă, şi purtă pe foţi în cugetul sau, considerându-i 
ca pe nişte rude ale sale dupre Dumnezeu, şi îi iubiă 
pe toţi ca şi cum el i-ar fi născut, ba încă îi a ră tă  o 
mai marc dragoste decât orice părinte! Astfel iu este 
cliarul duhului; învinge toate durerile trupului, şi mai 
înflăcărată ara tă  dorinţa dc cel iub it! şi aceasta cu deo
sebire se poate vedea petrecând u-se cu sufletul lui Pavel. 
Ca şi o păsare zburătoare el se ridică în văzduh, şi pe 
toţi îi c,orcertă necontenit zburând în toate părţile, si 
nicăiri nu stă. Fiindcă auzise pe Christos zicând: „Petre, 
mă iubeşti? Paşte oile inele“ (Ioan 21, ir>), de aceia 
şi el dând pe faţă această condiţie, sau mai bine zis 
acest, semn înalt, al dragostei, 3-a aplicai cu toată stric- 
teţă, ba încă cliiar în mod exagerat,.

')Pe acest fericit râvnind şi noi, iubiţilor, fiecare 
din noi să pună în rânduială, dacă nu lumea întreagă, 
dtetăţi întregi sau naţiuni, cel puţin casa sa, femeia, 
copiii, prietenii şi pc vecini. Şi să nu’mi spună cineva: 
«sunt om simplu, ne ’nvaţat şi fără experienţă», pentru 
că nimeni nu este mai ne ’nvăţat ca Petru, şi nici mai 
simplu ca Pavel. Despre aceasta ol însuşi o «ir tunsă şi 
nu se ruşina zicând: „ Ia ră  deşi wunt p ro s t cu c u 
v â n tu l, Viu În să  şi cu  ş t i in ţa ” (II Corinth. 11, G). Şi 
cu toate acestea iată că acest bărbat ne ’nvăţat, acest 
om simplu a învins mii dc filosofi, a astupat gurile a 
mii de ritori, şi a făcut totul numai prin charul lui 
Dumnezeu şi prin buna lui voinţă. Dară noi cari nu sun
tem folositori nici măcar celor ce convieţuiesc împreună 
cu noi, cari nu putem învăţă nici macac douăzeci de 
persoane, ce îndreptare vom putea aveă? 'roate acestea 
nu sunt decât pretexte zadarnice, m ei nu simplitatea 
sau neştiinţa ne împedeeâ de a învăţă pe ai noştri, ci 
somnul şi trăndăvîrea.

Deci, acest somn îndepărtându-1 dela noi, cu toată 
osândia să ne îngrijim de ai noştri, ca astfel iu să ne

') Partea morală. Fiecare o da Lori a a-şi în v ă ţa  femeia, copiii 
ai pe toţi ai casei, pe prieteni rude, şi vecini, fără sâ  pretexteze 
că ţi el este ne ’nvâţa t. ( Veron).
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bucurăm chiar şi aici dc linişte şi mulţămirea sufle
tească, iasufiându-li frica de Dumnezeu, iară acolo să 
ne putem- face partaşi miilor de bunătăţi, prin charul 
şi filantropia Domnului nostru Iisus Christos, căruia 
împreună cu Tatăl şi cu Sf. Ducii, se cuvine slava în 
vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  II

„Pavel, sluga lui Iisus Christos, chemat 
aposiol rânduit spre evanghelia lui Dumnezeu, 
care mai ’nainte a făgăduit prin Prorocii săi 
intru sfintele scripturi1'. (Cap, 1, 1, 2). ■

Moisi deşi a scris cele cinci cărţi dela începutul 
Vechiului Testament, nicâiri nu şi-a trecut numele, şi 
nit-i cei cari au scris după dânsul cele petrecute. Dc a- 
semenea nu şi-au trecut numele lor nici Matheiu, nici 
Ioan, nici Marcu şi nici Luca, pe când fericitul Pavel 
în toate epistolele iui îşi pune numele la început. De ce 
oare a far,ut el aceasta ? Fiindcă aceia scriau celor de 
faţă, şi deci eră dc prisos a’şi pune numele lor în scrieri, 
Iţe când Pavel trimitea scrierile lui in fbnnă de epis
tole prin locuri îndepărtate, şi de aceia eră necesar a’şi 
pune numele. Dară dacă nu o face aceasta şi în epistola 
cătră Elitrei, apoi e semn vădit de înţelepciunea lui. 
Fiindcă Ehreii aveau mare ură asupra iui, si pentru'ca 
nu cumva auzind de numele lui să’şi astupe urechile 
chiar dela început, de aceia s’a gândit a ’şi ascunde nu
mele de dânşii. Dacă insă oarecari Proroci şi Solomon 
îşi pun numele lor în scrieri, apoi aceasta o las în sar
cina voastră de a cerceta şi a o explică, de ce unii 
şi-au trecut, numele în scrierile lor, iară alţii nu, fiindcă 
nu trebuie a află totul numai dela mine, ci e bine ca 
şi voi să vă osteniţi şi să cercetaţi, ea nu cumva să 
deveniţi leneşi.

„Pavei, sluga lui Iisus Christos". De ce oare 
i-a schimbat numele Dumnezeu şi din Savlu l’a numit 
Pavel t Pentru aceia, ca cu nimic să nu fie mai pre jos 
de apostoli, ci aceia ce corifeul apostolilor avea în mod 
excepţional, o câştigă şi el, ca astfel să poată deveni
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mai familiar cu dânşii. Se numeşte pe sine sluga lui 
Christos, .şi nu cum s’a r  întâmpla, fiindcă multe sunt 
feluri ie de slujbă. Aşii, de pildă, un feliu de slujba ii a-, 
rată Psalmistul (Ps. 118, 91) când zice: „Toate Sunt 
slujitoare ţie“, un alt feliu când Profetul zice: „Sluga 
mea Nabuchodonosor" (Ierem. 25, u), fiindcă lucrul 
creatori ului este sluga lui; un alt feliu este apoi cânii 
zice apostolul: „Mulţămim lui Dumnezeu, că aţi 
fost robi păcatului, dară aţi ascultat din inimă 
dupre chipul .învăţaturei la care v’aţi dat, şi 
slobozandu-vă de păcat v’aţi făcut robi dreptăţii 
(Rom. Ci, 17. 18), acest feliu dc slujM  este rezultată, 
din credinţă; - un altfel iu de slujim este acea rezultată 
din purtare, ca de pildă când zice: „Moisi,sluga mea., 
a m urit'*  (lis. Na vi i, 2), pentru că de şi toţi Iudeii 
erau slugile lui, lotuşi Moisi prin viaţa lui’ cea strălu
cită îi covârşii1, pe toţi.

Deci, Pavel fiind slugă după toate felurile aces
tei slujbe, in locul acestei înalte demnităţi se numeşte 
„Sluga iui Iisus Christos". Pune înainte şi numele 
cele sfinte ale iconorniei dumnezecşti, ridicând u-se de 
jos in sus. Numele de Iisus l-a adus din ceriuri înge
rul, când s’a născut Mfintuitoriul, iară Christos se nu
meşte dela a fi uns, ceiace este tot al
trupului. «Dară, zici, cu ce elen (mit-de-lemn) a fost 
uns» ? Nu a fost uns cu oleu, ci a- fost uns în Duchuî 
Sf.nt, căci scriptura ofoişnuruşto a numi unşi şi pe aceş- 
tia. Ceiace pre merge ungerei este Buehul Sfi'nt, şi pe 
el il primeşte şi un iul-de-lemn. Dară unde oare numeşte 
scriptura unşi [>e cei ne unşi cueleu? ,,Nu v a  citiIî— 
geţi, zice, de cei unşi ai mei, şi întru proorocii 
mei s ă  nu v ic len iţi"  (Ps. i u ,  15), fiindcă pe atunci 
nici nu eră întocmirea ungerei eu eleu pentru toţi, ci 
numai pentru Preoţi, Regi şi Profeţi.

„Chemat Apostol**. Peste tot locul el se mtRu
lează chemat, arătând prin aceasta marea lui recunoş
tinţă, căci ru  el 3-a găsit cântând u-i, ci fiind chemat, 
s’a apropiat dc; el si ă ascultat Dealtfel iu şi pe credin
cioşi ii numeşte „Chemaţi sfinţi". Dâră aceştia au fost 
chemaţi numai pană ce au crezut, pe când lui si după 
ce a crezut i s’a încredinţat apostol ia, lucru care este



o m i u a . n 11

încărcat de multe bunătăţi şi mai pre sus de toate da
rurile. Şi ce trebuie oare a spune mai mult, decât că 

. ceiace a făcut Christos venind în lume, aceasta s’a în
credinţat apostolilor dupa ce s’a  înălţat la ceruri? Pen
tru care şi strigă Pavel zicând: „Noi suntem soli 
ai Iui Christos, ca şi cum Dumnezeu s’ar ruga 
prin noi“ (II Corinth, 5, 20), adecă inălţând demnita
te;! apostolilor in ochii credincioşilor, li pune pe Dum
nezeu ca rugătoriu, în locul lui Christos.

„Rânduit spre evanghelia lui Dumnezeu*1. 
]Hipic cum într’o casa fiecare este rânduit spre dife
rite ocupaţiuni, tot aşii şi in biserică distribuirea servi
ciilor sunt, diferite. Mie mi se pare că nu numai de o 
rânduire simplă vorbeşte el aici, ci face aliţsiune că el 
încă dela început a  fost rânduit de sus spre ajwstolie, 
ceiace şi îcrcmia spune despre hotărîrea iui Dumnezeu 
pentru dânsul: „Mai ’nainte de a ieşi din mitră 
te-am sfinţit pre tine, şi te-am pus Profet po
poarelor" (Ier. i, o). Fiindcă el scria cătră o cetate 
îngâmfată şi plină de mândrie, dc aceia peste tot îocul 
şi prin toate arată că ehirotonia lui ca Apostol este 
deîa Dumnezeu, căci ei Fa chemat şi tot el Fa rânduit. 
Deci o face aceasta pentru ca epistola de faţă să fie bine 
primită şi demnă de credinţă.

„Spre evanghelia lui Dumnezeu1* zice. Aşă 
dară nu numai Matheiu este evanghelist, şi nici numai 
Marcu, dupre cum şi a [tos toi nu este numai ei, ci ,şi 
aceia, deşi excepţional se zice dc unia că au făcut aceia, 
iară ci aceasta. EI numeşte evanghelia a sa, nu numai 
pentru bunurile săvârşite, ci şi pentru cele viitoare. 
Dară cum de zice el că binevesteşte (âvanghelizază) 
pe Dumnezei!: „Rânduit spre evanghelia lui Dum
nezeu" căci Tatăl eră şi mai ’nainte de evanghelii cu
noscut? Dară dacă ora cunoscut Iudeilor numai, totuşi 
nici accştia nu-î cunoşteau dupre cum trebuie, fiindcă 
multe işi închipuiau nedemne dc; dânsul, pentru care şi 
zicea Christos: „Ci va veni vremea, şi acum este, 
când închinătorii cei adevăraţi se vor închină 
Tatălui cu duehul şi cu adevărul" (Ioan 4, 23) 
şi că: „Tatăl acest feliu caută să fie cei ce se 
închiria iui" (Ibidciri). După aceia deci Tatăl s’a des
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coperit. lumei întregi împreună cu Fiul, ceiace spunând 
Christos cu voce puternică zicea: ,,Ca să te CU- 
noască pre tine adevăratul Dumnezeu, şi pre 
care l-ai trimis pre Iisus Christos" (ibid. 17, ;j). 
Numeşte evanghelia Iui Dumnezeu, ca astfeliu din ca
pul locului să deştepte pe auditoriu. El n’a venit ca să 
vestească cevâ trist, ca de ex. Prorocii cari vesteau aba
terile şi pedepsele, ci evanghelii, adecă veşti bune, şi 
încă evanghelia lui Dumnezeu, care făgădueşte credin
cioşilor vistierii nesfârşite a bunătăţilor celor statornice 
şi nemişcate.

„Care mai ’nainte a făgăduit prin Prorocii 
săi întru sfintele scripturi" (Vers. 2), că: „"Dom
nul va dâ cuvânt, zicc, celor ce bine vestesc 
intru putere multă" (Ps. t>2, 12) şi iarăşi: „Ca l'ru- 
museţa in munţi, ca picioarele celui ce bine 
vesteşte auzi rea’păcii, ca cel ce bine vesteşte 
cele bime“ (Isaia 52, ■;). Ai văzut cât de lămurit se 
ara tă  în vechiul testament numele şi modul evanghe
liei”? «Noi nu o vestim numai prin vorlie, zice, ci şi 
prin fapte». Evanghelia nu este luc.ru omenesc-, ci dum- 
nczecsc, negrăit şi mai pre sus de natură. Şi fiindcă ii 
acuzau aceasta evanghelic de inovaţie a  celor ce o pre
dicau, apoi apostolul arată că evanghelia este mai ve
che decât Elinii, şi că este descrisă mai ’nainte dc Pro
feţi. Dacă însă nu a  dat-o dela început, cauza a fost că 
nu a r  fi voit a o primi. Cei ce vuiau aceasta, ca dc ex. 
Abraâm, pentru care zice: „A.braâm părintele vos
tru a fost bucuros ca să vadă zioa mea, şi a 
v ă z u t şi s’a bucurat" (loan 8, 56) a r fi primit-o cu 
plăcere. D ară cum zice în alt toc: „M ulţi Proroci şi 
drepţi au dorit sa vadă cele ce vedeţi voi, şi 
n ’au  văzut, şi să audă cele ce auziţi, şi n’au 
auzit" (Math. 13, 17)? Adecă n’au văzut trupul lui, şi 
n’au auzii dc minunile lui ce le săvârşi a. faţă de toţi, dupre 
cum văd şi aud ii acum. Tu însă gândeşte-te cu câte 
sute de ani mai ’nainte s’au prevăzut şi profetizat acestea. 
Cimd Dumnezeu voieşte a pregăti oarecari lucruri mari, 
acestea le grăieşte cu mult timp mai ’nainte, exercitând 
auzui pentru primirea lor când se vor îndeplini.
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„Intru sfintele scripturi11 zice, căci Profeţii nu 
se mărgini au numai în a le spune din gură, ci şi scriau 
ceiace grăiau ; şi nu numai că scriau, ci le şi impri
mau aşii zicând în tipuri, ca de ex, istoria cu Abraâm 
când a ridicat pe altar pe fiul său Isaac ca să-l je rt
fească, ca istoria lui Moisi cu şearpele de aramă, ridi
carea manilor când au biruit };>e Amalic, şi cu mielul 
paschal jertfit.

„Pentru fiul său cel ce s’a născut din  să
mânţa lui David dupre t r u p “ (Vers. 3). Dară ce 
faci Pavele? După cc ni-ai înălţat sufletul, după ce ai 
făcut ca noi să ne închipuim lucruri mari şi minunate, 
după ce ni-ai spus de evanghelie, şi înca de evanghe
lia iui Dumnezeu, după ce hi-ai adus de fală pe Pro
feţi, şi ni-ai arătat cum toţi au prevestit cele viitoare 
cu mulţi ani mai ’nainte, apoi cum de ne scobori iarăşi 
la David? Vorbeşti poate de un om simplu, spune-mi, 
căruia, ii dai de tată pe fiul lui IessM Şi cum să fie 
acestea demne de cele vorbite până acum? «Sunt foarte 
demne, zice el, căci nu ni este vorba de un om simplu. 
Dc aceea tocmai am adăogat „dupre trup1* dând a 
înţelege că naşterea lui cea dupre cluch este a lui Dum
nezeu Tatăl». Dară de cc oare a început apostolul dc 
aici şi nu de acolo, adecă dela cele mai ’ nai te? Pentru 
că şi Matheiu a început de aici, şi Luca, şi Marcu; 
pentru că cel ce urma a liberă pe om şi a-1 duce la 
ceriu, era necesar de a-1 duce de jos în sus. Astfeliu a 
fost orânduit, şi astfeliu s’a făcut. Mai ’ntâiu l’au văzut 
om pe pământ, şi atunci au priceput că el este Dum
nezeu. Pe calea pe c-are şi-a aşternut el învăţătura sa, 
tot pc aceeaşi cale păşeşte şi ucenicul Ini. Vorbeşte 
mai ’ntâiu de naşterea lui cea dupre trup, nu pentru 
că aceasta a fost întâi, ci pentru că dela aceasta el ri
dică pe auditoriu la ceialaltă,

„Care s’a hotărît Fiul. lui Dumnezeu, întru 
putere, dupre duchul sfinţeniei dintru învierea 
din morţi, a iui Iisus Christos, Domnul nostru" 
(Vers, -0- Pasajul acesta a devenit foarte întunecat diir 
cauza încâlcirej vorbelor, pentru care este nevoe de 
a-1 disc urca.

Deci; ce este ceiace spune aici ? «Noi predicăm, 
zice, pre cel născut din sămânţa lui David». Aceasta
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este învederată; însă dc unde se poate deduce că acest 
întrupat din sămânţa lui Da vid este şi Fiul lui Dum
nezeu? Mai ’ntâiu dela Proroci, pentru care zice: „care 
mai ’nainte a făgăduit prin Prorocii sei întru 
sfintele scripturi11 ceiace este o dovada nude puţină 
însămnătate. Apoi din modul naşterii lui, ceiace însuşi 
apostolul a arătat zicând: „din sămânţa lui David 
dupre trup“, căci el a deslegat legea naturei. Al trei
lea dela minunile pe care le-a săvârşit, dând dovadă 
de o mare putere, căci aceasta însamnă ex presiunea 
„întru putere". A) patrulea dela duchul pe care-1 dă 
celor-ee credeau în el, şi prin care pe toţi îi tăcea sfinţi, 
pentru care şi zice apostolul „dupre ducliul sfinţe
niei" — însă asemenea daruri numai lui Dumnezeu îi 
era cu putinţă a acorda. Al cincclea dela învierea lui, 
căci el este cel întâi şi singurul care s’a sculat pro sine 
din morţi, eeeace chiar însuşi a spus, că acesta este un 
semn suficient de a astupa gurile neruşinaţilor: „Stri
caţi biserica aceasta, şi în trei zile o voiu zidi" 
(loan 2, 19) şi iarăşi: „Când veţi înălţa pre fiui 
omului, atunci veţi cunoaşte că eu sunt" (ibid. 
s, 28), şi iarăşi: „Neamul viclean şi preacurvariu 
semn caută, şi senin nu se va dâ lui, fără nu
mai semnul lui lonnâ Prorocului". (Math. 12, yţ)).

Dară ce va să zică: „Care S’a  h o ta r î t" ?  Aderă 
care a fost arătat, a  fost hotărît, a fost m ărturisit do 
toţi şi de toate, de Proroci, de naşterea lui cea minu
nată dupre trup, de puterea şi de semnele ce le făcea, 
dela duchul prin care dâ sfinţenia celor ce credeau, 
dela învierea lui cea mai pre sus de natură, prin care 
a desfiinlat tirania morţii.

„Prin care am luat darul şi apostolia spre 
ascultarea credinţei" (Vere. t). Priveşte recunoştinţa 
lui; el nu voieşte nimic a ti al seu, ci toate ale stăpâ
nului, Şi cu toate acestea Duchul sfîrit a dat aceasta, 
pentru care şi zicea: „Multe am a vă grăi vouă, 
ci nu puteţi a le purtă acum; însă când va 
veni acela, duchul adevărului, va va povăţut 
pre voi la tot adevărul" (loan ir , 12. 13), şi ia-
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ră'şi: „Osebiţi mie pre Varnava şi pre Saul" 
(Fapt,. 13, 2). De asemenea şi în epistola I cătră Corin- 
tlieni (Cap. 12, K.U) zicea: „Că unuia prin Duchul 
se dă cuvântul înţeiepciunei, iară altuia cuvân
tul ştiinţei... şi toate acestea Ie lucrează unul 
şi acelaşi Ducii, împărţind deosebi fiecăruia pre
cum voieşte". Deasemenea şi Presviterilor bisericei 
din Efes li grăiâ în Milet:. „Drept aceia luaţi aminte 
dc voi şi de toată turma, intru care Duchul sfînt 
v'a pus^pre voi episcopi" (Fapt. 20, 28). Ai văzut 
cum cele ale Duchul ui le atribuie Fiului, şi cele ale Fiu
lui le atribuie Duchul uiV

„Darul şi apostoli a" zice, adecă «nu prin suc
cesele noastre ’am ajuns apostoli, nici că ani luat dem
nitatea aceasta trudindu-ne şi obosindu-ne, ci am luat 
chur dela Dumnezeu, şi prin urinare succesele noastre 
sunt ale darului de sus».

„S p re  ascultarea credinţei" adecă nu apostolii 
erau cei ce aveau succese, ei dărui care lucră’printrânşii 
şi’i predispunea la aceasta. Treaba lor era ca să um
ble prin lumea întreaga şi să predice, însă c,el ce con
vingea fX' auditori şi’i laccâ să creadă, era «harul lui 
Dumnezeu care lucră printr’ânşii, precum zice şi Luca: 
„A deschis inima lor" (Ibid. 16, u), şi iarăşi: „Că
rora s’a dat a ascultă cuvântul iui Dumnezeu".

„Spre ascultarea credinţei" zice. Vedeţi că el
1 nu a spus «spre cercetarea, spre exam inarea sau dis

cutarea» ci spre aseyjt.area.. ereciinteî, «căci nu am fost
trimişi ca să judecăm ceiace ni s!ă încredinţat, ei ca 
să vă dăm vouă aşa precum am primit. Când stă pli
nul hotareşie ceva, cei ce ascultă nu trebuie a cenzura 
şi a cerne vorlxîle, ci numai a primi». Şi în adevăr că 
de aceia au ibst. trimişi apostolii, ca să spună ceiacc 
au auzit, iară nu să adaoge dela dânşii ceva, iară noi 
să ascultăm şi să credem. Şi cc să credem ? „Pentru 
numele lui" zice, adecă nu ca să cenzurăm esenţa 
sau fiinţa lui, ci ca să credem în numele iui, căci ere- 

J dinţa în numele iui eră care făcea minunile. „Intru
numele lui Iisus Christos, zice, scoală-te şi um
blă" (Fapte.3, 6),de unde se vede că vindecarea aceasta
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minunata, ca şi toate celelalte, avea nevoe numai de 
credinţă în numele lui Christos, şi nu mai eră cu pu
tinţă tle a  mai opune raţionamente omeneşti.

„Intru toate neamurile, zice, întru care sun
teţi şi voi chemaţi1' (Vers. 6). Dar ce? La toate nea
murile, sau mai bine zis la toate popoarele a  predicat 
Pavel? Cum că el a  călătorit, predicând dela Ierusalim 
până îa Iliric, şi tle acolo a fost până la marginile pă
mântului (Ispania) se învederează din cele cc a scris 
Romanilor, — şi daca nu a  umblat prin toate ţările, 
apoi nu se poate spune că ceiace el spune este nea
devăr, fiindcă el nu vorbeşte numai dc dânsul, ci şi de 
cei doisprezece apostoli, şi în general de toţi cei ce au 
vestit îm preună cu dânşii cuvântul lui Dumnezeu. De- 
altmintrclea nici n’a r  putea cineva să-l acuze de ceiace 
spune, dacă a r  judecă buna iui voinţă şi zelul ce) înfocat, 
după care chiar şi după încetarea lui din viaţă, el nu 
conteneşte încă de a  predica pretutindeni în lume, Gân- 
deşte-te deci, cum el înalţă darul acesta şi cum îl arată  
cu mult mai presus de cele din legea veche, fiindcă toate 
cele din legea veche s’au făcut numai pentru un singur 
popor, pe când darul acesta a  fost purtat peste mări şi 
peste toate ţările de pe faţa pământului. Te mai gân
deşte apoi şi la aceia: cum acest suilet ferie.it a f  lui 
Pavel este scutit dc orice linguşire, fiindcă deşi vorbiâ 
Romanilor cari se găsiau în fruntea tutulor popoarelor, 
totuşi eî nu li atribue nimic mai mult ca celorlalte na
ţiuni. Nu pentru că dânşii stăpâniau şi îm părăţiau peste 
celelalte popoare îi credea şi consideră ca având ceva 
mai mult din cele spirituale, ci «precum, zice, predicăm 
tuturor popoarelor, aşa şi vouă», punându-i în acelaşi 
număr cu Sciţii şi cu Tracii, — fiindcă dacă mi a r fi 
voit să spună aceasta, eră  de prisos de a zice: „Intru 
caro şi voi“. Aceasta o face eu scopul vădit de a do
bori îngâmfarea ior, şi de a scoate din cugetul lor o 
asemenea mândrie proastă, învăţând u-i de a se consi
dera ca (îgali faţă de alţii. De aceia şi adaogă el zicând: 
„Intru care sunteţi şi voi chemaţi ai lui Iisus 
Christos", adecă «cu care sunteţi şi voi chemaţi». Şi 
nu a zis că alţii sunt chiemaţi cu voi, ci «pre voi v’a 
chemat îm preună cu ceilalţi», căci daca în Iisus Christos 
rtth^ste rob nici slobod, cu atât mai mult încă nu este
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îm părat şi cetaţan, ci toţi deopotrivă; fiindcă nu voi 
v’aţi chemat, şi nici ca v'aţi apropiat dela voi».

„Tuturor celor din Roma, iubiţilor lui Dum
nezeu, celor chemaţi sfinţi, cliar vouă şi pace 
dela Dumnezeu Tatăl nostru, şi dela Domnul 
Iisus Christos" (Vers. Priveşte cum el necontenit 
pune expresiunea „chemat" căci zice: „Chemat a- 
postol“, „întru care sunteţi şi voi chemaţi1*, 
„tuturor celor din Roma, chemaţi sfinţi", — jar 
aceasta nu o face vorbind de prisos, ci voind ca ii sâ’şi 
amintească necontenit de binefacerea lui Dumnezeu. 
Fiindcă printre cei credincioşi puteau sa fie şi dintre 
consuli, şi dintre guvernatori, şi dintre săraci ca şi dintre 
cei proşti, de aceia dând la o parte anomalia aceasta 
de demnităţi, el trimite tuturor aceiaşi salutare, aceiaşi 
denumire. Dacă în cele spirituale şi în cele trebuitoare 
toate sunt comune şi robilor ca şi celor liberi, ea de 
pildă dragostea lui Dumnezeu, chemarea, evanghelia, 
charul, p acea , sfinţirea şi toate celelalte, apoi cum să 
nu fie cea mai de pe urină prostie omenească, ea pre 
cei pe cari Dumnezeu i-a unit şi i-a făcut deopotrivă 
în eeie mai mari, tu să te încerci a-i despărţi tocmai 
dela lucrurile cele de pe pământ? De aceia acest-fericit 
chiar din început d es rădăd nând u - li aceasta boală urî- 
cioasă, ii conduce spre muma tuturor bunătăţilor, care 
este umilinţa. Aceasta face pe robi a  fi buni, aflând că- 
nu vor fi întru nimic vătămaţi din cauza robiei lor, şi 
tot aceasta este care şi pe stăpâni îi face mai cumpătaţi, 
invăţându-i că nu vor aveă nici un folos din libertatea 
lor, dacă înaintea ei nu vor pre merge cele ale credinţei. 
Şi ca să afli că el adresând u-se tuturor, nu face prin 
aceasta nici o confuziune, ci mai ales o împărţire ex
celentă, nu a scris simplu «tuturor celor din Roma», ci 
întrebuinţează o denumire deosebită: „celor iubiţi de 
Dumnezeu". Aceasta este împărţire excelentă, căci 
a ra tă  şi de unde vine sfinţirea. Şi de unde vine sfin
ţirea? De la dragoste, căci spunând „iubiţilor lui 
Dumnezeu" adaogă imediat: „celor chemaţi sfinţi'1, 
arătând prin aceasta, că de aici ni vine izvorul tuturor 
bunătăţilor. Numeşte sfinţi pe toţi credincioşii în genere.

„Char vouă şi pace" 0! Ce salutare frumoasă

2S?.r)
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şi rare: poartă cu sine mii dc bunătăţi! A coasta este 
salutarea, pe cârca si Christos a  poroneit apostolilor dc 
a  o adresa ia început în casele pe unde vor intra, .şi 
<le aceia şi Pavei pretutindeni de aici începe vorba, dela 
ehar .şi pace. Nici Christos nu a desfiinţat un războiu 
mic şi nebăgat în sarriă, ci variat, .şi în multe fcii uri, .şi 
dc un timp îndelungat, — însă aceasta nu a provenit 
de loc dela ostcneleie noastre, ci numai prin charul lui. 
Inimică dragostea a  hărăzit charul, iar charul a  hărăzit, 
pacea, de aceia apostolul punându-le in ordinea lor in 
salutarea ce îi-o trimite, doreşte ca acestea să răm ână 
încontinuu printre dânşii înţepenite, ca nu cumva să. 
mai reînccapă alt război u, pentru care şi roagă pe dă
tători ti 1 lor de a le păstra printre dânşii nemişcate, 
zicând ; „Char vouă şi pace dela Tatăl nostru 
şi Domnul Iisus Christos". lată că aici particula 
„deia“ aste comună Tatălui şi Viului, ceiace este egal 
cu „dela care“ sau „din care4', căci nu z ice«ci iar 
vouă şi pace dela Dumnezeu Tatăl prin Domnul nostru 
iisus Christos» ci „dela Dumnezeu Tatăl şi Domnul 
Iisus Christos1'. Vai! Cât de mare puterea avut.dra
gostea lui Dumnezeu! Noi, cari eram duşmani şi dispre
ţuiţi, deodată ain devenit sfinţi şi fii ai Celui Preainalt! 
Când noi îl numim Tată, K! ne-a declarat de fii, iară 
când zice Iii, ni-a şi descoperit întreaga vistierie a tuturor 
bunătăţilor!

*) Deci, iubiţilor, să rămânem in'charul lui Dum
nezeu, arătând o purtare vrednică de acest ohar, şi pur
tând necontenit in noi şi intre noi pacea şi sfinţenia. 
Acestea sunt adevărate demnităţi, pe când toate cele
lalte sunt momentane şi trecătoare, se sfârşesc odată 
cu viaţa prezentă, şi cele de mai multe ori se cumpără 
cu tiarii, pentru care nici nu a r  putea ii considerate de 
demnităţi, ci mai mult nume seci, având puterea si 
tăria lor in îmbrăcămintea hainelor şi în linguşirea 
celor ce’l încunjoară. Această demnitate însă, ca. dată

!) Partea morală. Despre dragostea lui Dumnezeu şi adop
ţiunea noastră  de fii (înfierea), şi cum că dem nităţile ce ni suni 
dârtule de Dumnezeu răm ân statornice si sigure < liiar şi după 
m oartea noastră, pe când nu tot aşa este cu cele dăruite de 
oameni, şi că trebuie a fugi de viclenie şi reutate. (Vmw.)



OMiLTA. II 19

de Dumnezeu, darul acela al sflnţirei şi al înfierei, nu 
se întrerupe nici după moarte, ci face străluciţi şi aici 
pe cei ce'l au, şi’i întovărăşeşte şi dincolo in viaţa vii
toare. Cel ce păstrează în sine darul înfierei şi păzeşte 
cu seumpătate sfinţirea, se va arătă cu mult mai stră
lucit, decât chiar cel ce poartă pe cap diademă şi este 
îmbrăcat eu porfiră împărăteasca; ba chiar în viaţa 
prezentă se va bucură, de linişte şi veselie sufletească, 
căci el se hrăneşte cu speranţe bune, nu are motive 
de tulburare, şi este întovărăşit necontenit de mulţămirea 
sufletească. Mulţămirea şi bucuria sufletească nu stă 
in mărimea întâetăţei, nici în mulţimea banilor, nici în 
importanţa funcţiunei, nici în puterea corporală, nici în 
luxul mesei, nici în podoaba hainelor şi nici. în altele 
de acest feliu, care toate la un loc sunt lucruri ome
neşti; ci numai în succesele duchovniceşti şi în con
ştiinţă bună şi curată. Cel ce are conştiinţa curată, chiar 
de a r fi îmbrăcat în trenţe, chiar de s’a r luptă cu foamea 
zilnic, va fi de sigur mâi voios decât cei ce se desla- 
fează mult, — precum şi cel ce are o conştiinţă pătată 
şi rea, chiar de ar fi împresurat de toate bogăţiile lu mei, 
totuşi este mai de jelit decât toţi. De aceia Pavel, de 
si tniiâ veşnic in foame şi golătate, dc şi eră necăjit şi 
a mărit Î11 fiecare zi, totuşi eră vesel şi se desfăta 
duehovnioeşte mai mult decât împăratul de pe atunci. 
Ahav fiinrl rege, şi b ucu rând u-se de toate plăcerile, oftă 
şi eră nernulţamit, fiindcă săvârşise acel păcat, şi faţa 
lui eră tristă şi înainte de păcat şi după săvârşirea 
păcatului.

Deci, dacă voim să ne bucurăm de adevărata mul- 
ţăinire, să fugim mai ’nainte de toate de răutate şi vi
clenie, să căutăm a face fapte bune, fiindcă altmintrelea 
nu e cii putinţă de a ne împărtă-şi de ea, chiar de ne-am 
ridică ţie tronul împărătesc. De aceia şi ziceă Pavel : 
„Iar roada duchului este dragostea, bucuria, 
pacea44 (Galat.. O, 22). Acest fruct deci sâ’l creştem şi 
întreţinem în noi, pentru ca şi aici să ne bucurăm de 
veselia şi mulţămirea sufletească, în acelaşi timp şi de 
împărăţia viitoare să ne învrednicim, prin charul şi fi
lantropia Domnului nostru Iisus Christos, prin care şi 
eu care se e.ade slava şi cinstea Tatălui şi Duchului Sfînt, 
in vecii veciior. Amin.
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„întâi dară mulţamesc Dumnezeului meu 
prin Iisus Christos, pentru voi toţi, că credinţa 
voastră se vesteşte în toată lumea* ‘ {Vers. 8).

Exordul acestei epistole este demn de fericitul suflet 
al lui Pavel, şi este suficient de a povăuri pe toţi ca să 
participe la lucrurile celc bune şi plăcute lui Dumnezeu 
ca fapta şi cu cuvântul, mulţămindu-i nu numai pentru 
propriile lor succese, ei şi pentru cele străine, ceiace 
tace spiritul dc a  fi curat de orice invidie şi răutate, 
iară pe Dumnezeu îl atrag mai mult încă spre dânşii. 
De aceia şi zice el în alt loc: „Binecuvântat este 
Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Chris
tos, care ne-a binecuvântat p.rc noi întru toată 
binecuvântarea duhovniceasca11 (Efes. 1, 3). Noi 
trebue a mulţam! lui Dumnezeu nu numai când suntem 
bogaţi, ci şi când suntem sărac i; nu numai când suntem 
sănătoşi, ci şi când suntem bolnavi; nu numai când pro
gresăm, ei şi când pătimim cele contrare. A mulţami 
Iui Dumnezeu când vântul este prielnic pe mare nu e 
ceva de mirare, însă a’i inulţămi când este furtună şi 
corabia se sbate în toate părţile şi este în primejdie de 
a se cufundă în abiz, atunci este probă de o mare răî> 
dare şi recunoştinţă. De aceia tocmai şi' lob de aici s ’a  
încununat, dc aceia a astupat gura. cea neruşinată a 
diavolului, şi a  arătat lămurit a i  mulţămiâ lui Dumne
zeu nu pentru că progresă, ci pentru dragostea lui cea 
m are cătră Dumnezeu. Priveşte pentru ce mulţămiâ el 
lui Dumnezeu; nu pentru cele pământeşti pe care le 
perduse, ea de ex. slava, stăpânirea şi întâetatea, cad 
toate acestea nu sunt vrednice de vre-un cuvânt, ci 
pentru celc ce cu adevărat sunt bunuri nepreţuite, pen
tru credinţa şi curajul ce’l avea. Şi priveşte înca cu 
.câtă dispoziţie mulţameşte el lui Dumnezeu, căci nu a 
zis simplu «lui Dumnezeu», ci „Dumnezeului mou“, 
ceiace şi Profeţii fae, însuşindu-şi lor ceiace este ob
ştesc. Şi ce este de m irare dacă nu numai Profeţii, ci 
şi însuşi Dumnezeu face aceasta ? lată că şi el nccon-
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tenit vorbind cu servitorii săi, se dă pe sine ca Dum
nezeu al hii Abraâm, Isaâe şi Iacob?

„Că credinţa voastră se vesteşte în toată 
iumea“ zice. Dară ce % Oare toată lumea auzise de 
credinţa Romanilor? Da! Toată lumea din acel timp 
auzise, şi deri nu e nimic absurd a susţine aceasta, căci 
Roma nu era o cetate neînsemnată, ci stând ca pe creş
te t u 1 u n u i m u nte, era c u noscută t u tu ror, T u acum tegândeşte 
la puterea predioei, cum într’un timp scurt prin vameşi 
şi pescari a reuşit să pună stăpânire chiar pe căpiţe nia 
tuturor cetăţilor din lume, şi cum bărbaţii Sirieni au 
devenit dăscălii şi povăţuitorii Romanilor! Deci aposto
lul mărturiseşte două succese deodată: şi că ii au crezut 
şi totodată încă că au crezut cu atâta curaj, încât, 
vestea de dânşii s’a  răspândit peste tot pământul- ,,Că 
credinţa voastră,, zice, se vesteşte în toată lumea“, 
—credinţa, zice, şi nu certele în cuvânt, nu disputele, nu 
raţionamentele lor omineşti, deşi mari erau acolo pe- 
dicile ce se opuneau învăţăturei creştine. In adevăr, că 
Romanii fiind pe atunci stăpânitorii lumei întregi, trăiau 
în bogăţii şi desfătări, şi gândiau despre dânşii mari 
lucruri, în timp ce predica evangheliei eră răspândită 
de pescari, Iudei dintre Iudei—naţiune urîtă şi dispre
ţuită de toţi—cari porunciau de a se închină celui răs
tignit, celui crescut şi trăit în ludeia; pe lângă această 
credinţă ii mai îndemnau lumea la o viaţă aspră, ii, 
zic, învăţau pe nişte oameni deprinşi cu desfătările şi 
smintiţi fie dragostea celor prezente. Şi aceşti oameni 
cari predicau asemenea lucruri, erau proşti şi săraci, 
erau din neam prost şi dintre proşti. Dară nimic din 
acestea nu au putut împedicâ cuvântul în drumul său, 
şi atât de mare eră puterea celui răstignit, în cât a fost 
purtată pretutindeni!

„Se vesteşte, zice, în toată lumea.'1, şj nu zice 
usc declară sau se manifestă» c' „se vesteşte“ adecă 
că-toţi aveau cunoştinţă, şi că toţi vorbiau de dânşii. 
Thcsalonicenilor încă mărturisindu-li de aceasta, adaogă 
şi altceva, căci zicând u-li: „Că dela voi s’a vestit 
cuvântul iui Dumnezeu" adaogă: „încât nu 
trebuie să mai grăim noi eevâ“ (i Thesal. l, 8), 
de unde se vede că aici discipulii ajunsese în rândul 
dascalilor, şi că prin curajul lor pe toţi îi învăţau şi’i
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atrăgeau către dânşii. Predica evangheliei nu a stat, 
undeva pentru totdeauna, ci mai grozav decât focul 
dâ năvala asupra lu mei întregi. Aici însă, în epistola 
către Romanii, apostolu! spune mimai atâta., că se ves
teşte. Bine a  zis j,Că se  vesteşte", arătând prin aceasta 
că, pe lângă cele vorbite nu mai trebuia a adaogă ni
mic, şi nici a sustrage ceva, căci de a ţmftâ din loc în 
loc celc spuse, este treaba îngerului ’)De aceia şi Preo
tul se numeşte înger, fiindcă el vesteşte nu celc ale sale, 
ci cele ale lui Dumnezeu. De şi în Roma a predicat 
Petru [Să se noteze, că codicele A. F. II. I. au şi Petru 
(Trad.)], dară şi ale aceluia se consideră ca ale acestuia 
(Pavel), astfeliu că după cum ani spus mai înainte, el 
era curat de orice zavistie.

„Martur îmi este mie Dumnezeu, căruia slu
jesc cu duchul meu întru evanghelia Fiului sau“
(Vers 9.) Cuvinte izvorîte din dragostea apostolică, 
judecată izvorâtă din îngrijirea lui părintească. Ce este 
ceiace spune el aici, şi de ce ia pe Dumnezeu de mar* 
tur? Cuvântul lui aici este despre dispoziţiunea sa fată 
de dânşii. Fiindcă el nu fusese până atunci văzut 
de dânşii, de aceia nu iă m artur pe nici unul dintre 
oameni, ci invoacă de m artur pe Dumnezeu, cavele 
ştie cele ascunse din inimile oamenilor. Li spusese că 
«vă iubesc pre voi» şi ca semn de iubire se rugă 
necontenit pentru dânşii, şi că voia a se duce la 
dânşii, dară nu a putut face nici m ăcar aceasta; dc; aceia 
se refugiază la m ărturia cea mai vrednică de credinţă. 
Oare a r putea cineva dintre voi să se mândriască, că 
în rugăciunile sale ce le face către Dumnezeu se roagă 
pentru cei ai bisericei sale măcar? Eu nu cred. Dară 
Pavel nu se apropia de Dumnezeu rugându-se numai 
pentru o cetate, ci pentru lumea întreagă, şi nu odată 
numai, nici de doua sau de trei ori, ci necontenit. A avea, 
însă, j->e cineva în minte necontenit, nu provine decât 
din o iubire m are; dară apoi a se şi rugă necontenit

') Notă. Cuvântul Zy •pXoc=înger, înseam nă vestitoriu, pur- 
tăt-orul unei veşti. Sf. scriptură numfşte Îngeri nu numai pe în
geri: propriu zişi, oi şi pe propov edili torii voinţei lui Dumnezeu. 
(Apocalips 2, 1, 8, 12), şi pe Preoţi {Ecies. 5, 6.' M alachia 2, 7) ţi 
pe Profeţi (Isaia 42, 19. Agheu 1, 13) şi ch iar pe Iisus Christos. 
(Malachia, a /l) . (Trad.)
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lui Dumnezeu [►entru ci, inie legi cât de mare este dis- 
[M«iţ,ia ,şi iubirea aceluia.

Când apostolul zice: „Căruia slujăsc cu (luctiul 
iiieu întru evanghelia Fiului lui“, prin aceste cu
vinte arată dwdată şi charul lui Dumnezeu şi umilinţa 
lui; chanil lui Dumnezeu, fiindcă i s’a încredinţat un 
lucru atât de n m ‘o, ca predica evangheliei, iară umilinţa, 
fiindcă aceasta nu o socoteşte provenită din silinţa lui, 
ei fotul din ajuloriul lui Dumnezeu. Adaosul (tuvântului 
„evanghelie" arată  fcliul slujbei încredinţată lui, fiindcă 
multe şi felurite sunt nuni urile slujbei Dupre cum şi in 
ţialatele împărăteşti toţi suni, subordonaţi uneia şi ace
leiaşi persoane — împăratului însă nu toţi îndeplinesc, 
aceiaşi slujbă, ei unuia i se încredinţează întâietatea în 
armata, altuia fjrija de bunul mers âl cetăţi Ier şi al ce
tăţenilor, altuia iarăşi grija dc a păstră banii în vistierii,— 
toi aşu şi in cele duhovniceşti. Unul de pildă slujeşte 
lui Dumnezeu crezând într’ânsul şi îngrijind u-se ca viaţa 
sVi fie bună si curată, altul îşi iâ asupră-şi sarcina (ie 
a îngriji de străini, altul este întrebuinţat. în proteeţiunea 
re Ier cari au nevoe, ca jie timpul apostolilor, când eei 
de pre lângă Ştefan slujiau lui Dumnezeu prin profee- 
ţiunea văduvelor,—altul îi slujaşte prin învăţătura cu
vântului, printre c*ire a fost, şi Pavel, slujîndu-i prin 
predicarea evangheliei. Acesta a fost felul slujbei lui, şi 
spre aceasta a fost rânduit.

De aeeia nu numai că iâ pe Dumnezeu de m artur, 
dară spune şi de lucrul ce i s’a  încredinţat, arăt and eă 
încredinţând u-i-se un astfeliu de lucru, n’a  invocat in 
lucruri neadevărate pe Dumnezeu. După amusfa apoi 
voeşte a arătă şi dragostea lui către dânşii cum şi în
grijirea eea mare. Qt nu cumva să zică : «cine eşti tu, 
şi de unde spui că îngrijeşti de o cetate aşa de mart1 şi 
împărătească ca a  noastră», apoi arată că îngrijirea lui 
este necesară si legitimă, deearec-e Christos acest feliu 
de slujbă i-a rânduit, adecă să vestească evanghelia, iară 
cel ce î s’a încredinţat o astfeliu de slujba, dela sine 
urinează că trebuie a avea veşnic în mintea sa pe cei 
ce vor primi cuvântul adevărului. Prin expresiunea 
„CU d u c h u l meu“ li mai arată şi altceva, adecă că 
slujba aceasta a proptmiduirei evangheliei lui Christos 
este eu mult mai superioară de cât cultul Ebraic .şi Elin, 
căci religiunea elină era şi trupească si rătăcită, iară
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cea iudaică de şi eră adevărată, cu toate acestea şi 
dânsa-eră trupească,—şi deci religkmea. creştină erâ cu 
totul contrara celei eline, şi cu mult mai superioară 
cclei iudaice. In slujba religiunei noastre creştine nu 
avem nevoe nici de oi şi de viţei, şi nici de grăsime 
sau fum din olocavtome, ei numai de ducb şi de ade
văr, ceiace şi ziceâ Christos: „Duch este Dumne
zeu, şi cei ce se închină lui, cu duchul şi cu 
adevărul să cade să se închine1' (ioan 4, 24).

„Intru evanghelia Fiului lui".'Mai sus spune 
cit evanghelia este a  lui Dumnezeu, ia ră  aici ara tă  că 
este a Fiului; dara aceasta este cu totul indeferentă lui 
Pavel, căci el a învăţat dela acea voce fericită, că cele 
cc sunt ale Tatălui sunt ale Fiului, şi cele ale Fiului 
suni ale Tatălui. „Toate ale mele, zice, sunt ale 
tale, şi ale tale ale mele41 (loan 17, IO). Aceasta 
este dragoste adevărată. Se pare că apostolul în versul 
arătat vorbeşte de un singur lucru, însă în realitate de 
patru : ea’i pomeneşte, şi ca necontenit, şi ca in rugă
ciuni, şi că pentru lucruri mari.

„Rugându-mă, ca doară cândva cu voea 
lui Dumnezeu, bine mi s-ar întâmpla ca sâ viu 
la voi" (Vers. 10), Priveşte-l cât sufere el că nu i-a 
putut vedea, şi că nu a primit a*i vedea contra voinţei 
lui Dumnezeu; dorinţa o avea, însă această dorinţă eră 
dependentă de voea lui Dumnezeu, li iubiâ mult, şi se 
grabiâ a  se duce la dânşii, însă de şi’i iubiâ, fotuşi nu 
voia a’i vedea contra voinţei lui Dumnezeu. Aceasta 
este dragoste adevărată, şi nu după cum facem noi cari 
ne depărtăm  dela amândouă legile dragostei, caei sun 
nu iubim pe nimeni, sau de iubim vre-odată, apoi 
iubim contra voinţei lui Dumnezeu, adecă amândouă le 
facem contra legei dumnezeeşti. Dacă poate sunt greoae 
cel o ce spun acum, de sigur că mai greoae sunt când 
le facem.

«Şi când iubim, zici tu, contra voinţei iui Dum
nezeu» ? Atunci când noi trecem cu vederea pe Christos 
11 amând şi însetat, în timp ce copiilor, prietenilor şi ru
delor Ii dăm mai mult decât au nevoe. Oare trebuie a 
întinde vorba mai departe? Dacii fiecare şi-ar examinâ 
cugetul sau, a r  găsi cum această abatere se practică în 
multe acţiuni ale vieţei noastre. Insă nu aşa eră acest
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fericit; ol ştia a iubi, şi a iubi cum trebuie şi cum să 
cu vine, pe toţi ’i întrecea în iubire, şi totuşi nu depăşiă 
marginile iubirei. Priveşte cum amândouă acestea, frica 
de Dumnezeu şi dorul de a vedea pe Romani, se gă- 
siau în sufletul său în cel mai înalt grad. A se ruga 
necontenit lui Dumnezeu ca să’i vadă, şt a nu putea să 
se ducă, este semn de o mare dragoste, iară a l  iubi şi 
a stă pe loc supunându-se voei lui Dumnezeu, este semn 
de cea mai [nare evlavie. In alt loc însă, (II Corinth. 
12, 8) rugând dc trei ori pe Domnul, nu numai că nu a 
primit ceiace a cerut, ci încă din contra neprimind, el 
a văzut în aceasta facerea de bine a  lui Dumnezeu, căci 
in toate întreprinderile sale el aveâ înaintea ochilor 
numai pe Dumnezeu, - aici însă, a primit ceiace a cerut 
nu chiar atunci, ci mai târziu, şi totuşi nu s’a sie liniştit. 
Acestea Ic zic, ca noi să nu ne tulburăm, dacă nu sun
tem ascultaţi în rugăciunile noastre, sau suntem ascultaţi 
târziu, fiindcă nu suntem noi mai buni decât Pavel, care 
în orice împrejurări mărturisiţi charul şi binefacerea 
Iui Dumnezeu. Şi cu drept cuvânt, fiindcă, odată ce s’a 
dat pre sine în mâna celui ce guvernează totul, şi cu 
atâta supunere ca şi lutul în mâna olarului, el făcca 
aceia ce’i porunciâ Dumnezeu.

Spunând deci, ca doriâ a’i vedea, ara tă  şi cauza 
acestei dorinţi. Care este aceasta ? „Ca Să vă dau 
vouă ceva dar duchovnicesc spre întărirea 
voastră" (Vers. 11). El nu făcea călătorii zadarnice şi 
iară scop, dupre cum iac mulţi astăzi, ci pentru lucruri' 
trebuitoare şi, grabnice. Aceasta nu o spune aici pe faţă, 
ci mai mult într’un mod enigmatic, eaci n’a zis: «ca 
să vă învăţ, ca să vă catihizez, ca să îndeplinesc ceiace 
vă lipseşte» ci, „să vă dau ceva dar duchov
nicesc", arătând prin aceasta că aveâ a li dâ nu ceia
ce este al sau. ci ceiace şi el a primit. Dara şi aici el 
se arată cumpătat, căci zice „Să vă dau ceva dar“, 
adecă ceva mic, potrivit puterilor mele. Şi ce este acel 
dar mic ce voieşti a’l dâ % „Aceasta este, zice, a vă 
întări pre voi“, ca să staţi tari în credinţa. Aşa dară 
şi a nu se clătină cinevâ, ci a stă drept nemişcându-se, 
este al charului iui Dumnezeu. Dară tu când auzi de 
char, să nu’ţi închipui că plata osteneleior tale prove
nite din h u n a ,ta voinţă şi intenţiune este desfiinţată; el
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nu vorbeşte aici de char cu scop de a dispreţul os le
ne lele rezultate din buna voinţă, ci voieşte a  tăia din 
rădăcină îngâmfarea provenită din prostie. Deci, dacă 
Pavel a numit aceasta dar al lui Dumnezeu, caută să 
nu cazi. El obişnuia a  numi char al lui Dumnezeu chiar 
şi succesele noastre câştigate cu multe osteneli, fiindcă 
chiar şi în acestea noi avem mare nevoe de ajutoriul 
cel de sus. Spunându-li: „spre în tă r ir e a  voastră11, 
el a arătat pe tăcute că dânşii aveau nevoe de o mare 
îndreptare. Ceiace voieşte a li spune, aceasta este: «de 
mult timp doriam şi mă rugam ca să vă pot vedea, 
pentru nimic alta decât numai ca să vă întăresc pre 
voi, să va împuternicesc şi să vă înţepenes<■ bine în 
cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu vă clătinaţi uşor». 
Dară nu a spus aceasta chiar aşa, căci i-ar fi înfruntat, 
ci ţesând cuvintele în alt mod, aceasta lasă a se înţelege, 
fiindcă expresiunea „spre întărirea voastră” aceasta 
învederează.

Apoi fiindcă chiar aceste cuvinte se par greoae, 
priveşte cum ’i mângâie prin inducţie, sau mai bine zis 
prin adaosul de mai jos. Ca sa nu zică. i i : «dară ce ? 
noi ne clăti năm şi ne' purtăm [>oatc în coace, şi în colo 
ca frunza bătută de vânt, şi avem nevoe de limba ta 
spre a sta d rep ţi»?— iată că el preîntimpinând o ast
feliu de contrazicere o restoarnă adăogând: ,,Şi aceasta 
este: ca să mă mângâiu împreună cu voi, prin 
credinţa cea dimpreună a voastră şi a mea“
(Vers. t^), ca şi cum pare că a r zic/;: «să nu vă închi
puiţi că vă acuz vorbind acestea; nu cu 'această  idee 
am  grăit, ci am voit sa vă spun, că aţi suferit multe 
necazuri din partea ceior ce vă prigonesc, am  dorit ca 
să vă văd şi sa vă mângâiu, şi încă mai mult: nu 
numai pre voi să vă mângâiu, cri chiar şi eu să găsesc 
mângâiere pe lângă voi». Priveşte înţelepciune de dascal 
adevărat: după cc a zis: „spre întărirea VOaStnY£,
i s ’a părut că aceste cuvinte sunt prea greoae pentru 
discipuli, şi imediat a adaos: „ c a  să mă mângâiu 
împreună cu voi“ ; şi n’a zis: «să vă mângâiu» căi*i 
a r  fi fost vorba tot greoae, deşi nu ’ca cea dinainte, ei 
,,să mă mângâiu împreună cu voi“, căutând ca 
din toate părţile să îndulcească cuvântul şi să’l facă a
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fi bine primii. Şi nu s’a mulţămit nici cu aceasta, ei 
încă mai introduc® şi altă îndreptare.', căci zice: „prin 
credinţa cea dimpreună a voastră şi a mea“. 
Vai! câtă umilinţă din partea Iui! El a arătat că nu 
numai aceia aveau nevoe de mângâiere, ci şi el, pu
nând astfeliu pe discipuli în rândul dascalilor, şi nepas- 
trând pentru sine nici o deosebire sau superioritate, ci 
cea mai desăvârşită egalitate. «Câştigul, zice, este co
mun, şi eu am nevoe dc mângâierea voastră, dupre 
cum şi voi aveţi de a mea». Şi cum se face aceasta? 
„Prin credinţa cea dimpreună, zice, a voastră 
şi a inea“. Dupre cum se întâmplă şi cu tocul, că 
dară grămădeşti mai multe lemne; face o pară mai stră
lucită, tot aşa este şi cu credincioşii. Când noi suntem 
despărţiţi şi depărtaţi unul de altul, suntem oarecum 
trişti şi lipsiţi de voinţă, iară când ne vedem împreună 
şi îmbrăţişăm pe ai noştri, căpătăm o mare mângâiere.

mfmi spui de timpul de faţa, când, cu charul lui 
Dumnezeu, şi în oraşe ca şi în sate, ba. chiar şi prin 
pustietăţi se găsesc multe cete de credincioşi, şi când 
toată neoucernieia este alungată, ci gândeşte-te Ia tim
purile acelea, cât de mare bine crâ ca dastaln 1 să vadă 
pe ucenici, ca fraţii să vadă pe alţi fraţi veniţi de prin 
alte; părţi. Şi ca să lămuresc mai bine ceiace am spus, 
voiu dâ un exemplu. Dacă vi s’a r întâmpla vre-oclată, 
ceiace sa nu se întâmple, de a fi duşi în ţa ra  Perşilor, 
sau a Sciţilor, sau a altor barbari, şi a fi împărţiţi câte 
doi sau trei prin cetăţile de acolo, şi deodată aţi vedea 
pe unul din fraţi sosii acolo, gândeşte-te câtă mângâiere 
ai aveâ de aici. Nu vedeţi voi pre cei din inclnsori 
ciun saltă de bucurie, şi cum parc că zboară dc; plăcere 
când vad pe vr’unul din familie? Dacă eu compar acele 
timpuri cu robia şi cu temniţa, să nu te minunezi, căci 
cei de pe atunci pătirniau mai mari rele decât aceştia; 
erau împrăştiaţi şi alungaţi de pretutindeni, trăiau in 
foame şi necazuri, tremurau pe fiecare zi dc; frica, bă
nuiau şi pe prieteni, şi pe casnici şi pe rude, şi locuind 
în lume ca într’o ţară străină, ii ’vieţuiau mai rău de 
cât chiar cei din lemn iţi şi din robie. De aceia şi zicea 
el: „Ca să vă întăresc pre voi, şi să mă mân
gâiu împreună cu  voi“. Aceasta o zicea nu ca cum 
ar fi avut el nevoe dc ajutoriul lor, să nu fie; căci cum
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a r fi fost cu putinţă ca el, stâlpui biserioei, el, cel mai 
tare decât peatra şi ferul, el, diamantul cel duchovnicesc 
cc folosiâ mii de cetăţi, cum a r  fi putut avea nevoe de 
ajutoriul lor? Ci, ca să nu facă cuvântul său greoiu, şi 
mei certarea să nu se pară aspră, de aceia zicea că 
şi el are nevoe de mângâierea lor. Dacă însă cineva 
a r voi ca sa numiască aici mângâiere, mulţămirea ce
o sirnţiâ Pavel pentru progresul lor, şi că (ie aceasta 
doriâ să se duca la dânşii, nu a r  greşi. «Dară dacă 
doreşti, zice, şi te rogi, şi voieşti a te bucură de m ân
gâierea noastră, cum şi tu a  ne mângâia pre noi, ce 
te împedecă de a veni»?

Această bănuială dezlegând-o el adaogă cele ce ur
mează: „Nu voiu să nu ştiţi voi fraţilor, că dc 
m ulte ori am  gândit ca  să viu la voi, şi am  
iOSfc oprit p â n ă  acum “ (Vers. 13). Priveşte m ăsura 
supunerei lui de slugă, şi dovadă dc cea mai mare re
cunoştinţă, căci spune că a fost împedecat numai, dară 
de ce anume, nu spune. El nu cercetează poroncile stă
pânului, ci numai se supune lor, de şi poate a r fi. fost 
cineva îndreptăţit a se miră, rum  se poate ca un das- 
cal de feliul lui Pavel se fie împedecat dc Dumnezeu 
pe un timp îndelungat, de a se duce în cetatea cea mai 
mare şi mai strălucită, cătră care aveâ aţintite privi
rile întreaga lume. Dară cel ce. se duce într’o cetate care 
stăpâneşte, ca în cazul de faţă, contribuie la lene vi rea 
celor stăpâniţi; iară cel ce părăseşte cetatea îm pără
tească uneltind sau pricinuind rele supuşilor, este cu 
nepăsare de ceiace e principal, adecă de liniştea lor.

Dară Pavel nimic nu cercetează din acestea, ci, 
înaintea proniei nepricepute de mintea omenească el se 
da la o parte, dovedind prin aceasta tăria  sufletului lui, 
şi tot-o dată învăţându-ne pre noi, ca niciodată să nu 
aruncăm vina asupra lui Dumnezeu de cele petrecute, 
chiar de s’a r  'păreâ că acelea tulbură pe mulţi. A po- 
rond este dreptul stăpânului, iară datoria slugilor este 
numai de a  asculta. Nu cumva oare Dumnezeu are a 
mă întrebă pe mine, şi a cere sfatul sau părerea mea ? 
„Au doară va zice făptura celui ce o a făcut 
p re  ea, căci m’ai făcut aşâ“ (Rom. 9,20)? De ce, 
spune-mi, cauţi ca să afli? Nu’ ştii că el se interesează 
de totul T Nu ştii ca el este înţelept, .şi că nu lucrează 
nimic fară scop? Nu ştii eă el iubeşte făpturile sale mai
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mult decât iubeşte tatăl pre fiii săi, ba încă întrece chiar 
iubirea mumei? Nimic nu cercetă mai mult, şi nici să 
păşeşti mai departe, căci sunt deajuns ţie acestea spre 
încurajare, dupre cum şi atunci toate cele ale Roma
nilor erau ieonomisite dc dânsul cu multă înţelepciune. 
Şi dacă poate nu ştii modul iconomisirei lui Dumnezeu, 
sa nu te nelinişteşti, căci aceasta e mai ales treaba cre
dinţei, adecă neştiind modul iconomiei lui, să primiască 
iară rezervă îdeia acestei iconomii.

Deci, Pavel reuşind în ceiace îşi propusese, adecă 
reuşind a îi probă ca daca nu s’a dus la dânşii până 
atunci, li arată că aceasta n’a provenit din cauza că 
i-ar fi dispreţuit, ci pentru că a tost împedecat, de şi 
doriă foarte mult de a se ducc. Aşa dară desbrăcân- 
du-se de vinovăţia lenei, şi convingând u-î că nu mai 
puţin decât dânşii doriâ şi el a'i vedea, iarăşi li arată  
dragostea cea mare ce o aveâ fată de dânşii. «Nici după 
ce am fost împedecat, zice, eu nu am contenit de a 
încerca să viu la voi, însă de şi veşnic mă încercări], 
veşnic eram împedicat, niciodată însă nu părăsiam această 
idee, păstrând dragostea cătră voi întreagă, în acelaşi 
timp însă neîmpotnvindu-mă şi voinţei lui Dumnezeu».

Prin faptul că el îşi propunea şi niciodată nu pă- 
răsiâ această idee, el arată dragostea cea marc cătră 
dânşii, iară prin faptul că era împedecat şi el nu se îm- 
potriviâ, arată respectul cel nemărginit ce’l purtă lui 
Dumnezeu.

„Ca să am ceva roadă şi întru voi“ (ibîd.). 
Deşi a spus şi mai înainte despre cauza dorinţei sale 
pe caro a arătat-o vrednică de dânsul, totuşi acea cauză
o pune şi aici, alungând orice bănuială din parte-]i. De 
oarece cetatea lor eră vestita, şi eră singura cetate im
portantă pe pământ şi pe mare, şi numai dorinţa de 
istoria ei devenise pentru cei mai mulţi pretextul de a 
călători acolo, apoi ca nu cumva ii să creadă că şi Pavel 
eră mişcat de acelaşi dor, sau să bănuiască că mân- 
drindu-se de contactul cu dânşii el doriâ de a  călători 
acolo, de aceia încontinuu el arată scopul dorinţei ce 
aveâ. Mai sus a zis: „ca să vă dau vouă cevâ dar 
duchovnicesc", iară aici arată mai lămurit: ,,ca sa 
ani ceva roadă şi întru voi, precum şi întru 
celelalte neamuri“. Aşa dară el a pus la un loc pe 
stăpânitori cu cei stăpâniţi, şi după miile de trofee şi
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de biruinfi, cum şi însemnătatea consulilor, i-a trecut 
Ia un loc cu barbarii. Şi cu drept cuvânt, căci undo 
este nobleţă credinţei, acolo nu este nimeni Elin, nici 
străin, nici cetăţean, ci toţi se ridică la una şi aceiaşi 
superioritate n denmităţei. Priveşte-1 şi aici cum el este 
de cumpătat în cuvinte, căci n’a zis; «ea să va învăţ 
şi să vă catiliizez», ci „ca să ani cevă roadă“, si 
încă nu zice simplu «roadă» ci „CC vă roadă*4 iarăşi 
moderându-şi vorbele ca şi mai sus, unde zice: ,,ca să 
vă dau cevâ dat'“. Apoi, după cum am spus, mieşu- 
rând oarecum şi importanţa ce credeau poate fu o au, 
ii zice: „Precum şi în celelalte neamuri”, ca şi 
cum pare că lt-ar spune: «Să nu vă închipuiţi că dacă 
voi sunteţi bogaţi şi aveţi mai mult decât ceilalţi, apoi 
eu aşi avea pentru aceia mai puţină grijă, căci noi nu 
căutăm la cei bogaţi, ci ia cei credincioşi».

Undo. sunt acum înţelepţii Elinilor, acei re Urăsc, 
barbo lungi, simt îmbrăcaţi cu haină fără m aniei') şi 
sunt îngâniaţi peste măsură? Iată că şi Elada ca .şi în
treaga mme ’barbară, a fost întoarsă la credinţa creştină 
de un tăcătomi de corturi! Iară Plato n cel cântat şi 
lăudat de dânşii, de şi a treia oară s’a fost dus în Si- 
cilia cu ax'el vuet de vorbe frumoase, şi cu toată acea. 
consideraţie strălucită, totuşi n’a fost. in stare să aibă 
itîi’iurire nici m ăcar asupra. unui tiran, ci a  fugit di' 
acolo atât de mişeleşte, fiindcă eră ameninţat a jierde 
până. şi libertatea. Dară iată că acest fiVătoriu de can
turi nu mimai Sicilia sau numai Italia, ci întreaga lume 
a  eutreerat, şi nici că s’a mărginit numai în meşteşu
gul cuvântului, adecă în a predică, ei odată cu aceasta 
el cosea şi piei, din cari făceâ corturi, şi eră aşa zi
când .şeful unui atelier dc corturi, şi totuşi nu se scan
dalizaţi de el consulii Romanilor. Şi cu- drept cuvânt, 
căci nu meşteşugurile şi nici ocupaţiunile cele folosi
toare, ci minciuna numai este aceia care face pe das- 
ca-li dispreţuiţi în ochii lumei, sau .şi credinţa lor cea. 
rătăcită.

De aceia tocmai .şi Athenianii rîdeau de dânşii la

*) Notă. Sub numele de eţtu^lţ-LSoţ, se înţelege acea haină 
de pe deasupra celorlalte, care eră fără mâneci, astfel că  umerii 
eşaii a fa ră  (e£. iVoţ). Filosofii Elini purtau barbe Junşti, toi a s  în 
m ână şi pe deasupra tu turor hainelor exomida, sau toga, de care 
vorbeşte aici Sf. Chrisostom. (Trad.)
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urmă, pe când iui Pavel ’i dau atenţiune şi barbarii ca 
şi cei înţelepţi, şi cei proşti ea şi simplii cetăţeni, căci 
predica este comună tuturor; ea nu ştie de deosebire 
in demnităţi, nu cunoaşte superioritatea vreunei naţiuni, 
şi nimic în fine din acestea nu are în vedere, ci are ne- 
voe numai de credinţă, iară nici cât de raţionamente 
omeneşti. De aceia mai ales este vrednic de admirat 
Pavel, nu numai pentru că eră trebuitorii! şi mântuitorii] 
al omenirci, ci şi i>eiitru că era îndămânatec şi se aco
moda cu împrejurările, şi eră priceput de toţi. Ceiace 
eră mai cu samă lucrul proniei dumnezeeşti, Pavel con
sideră de comun şi o punea înaintea tuturor. Dupre cum 
se petrece cu soarele, cit luna, cu pamântu) şi cu ma
rea, că au fost făcute ca să îndestuleze pe toţii deopo
trivă, şi nici de cât pe bogaţi mai muit, iară pe cei 
săraci mai puţin, întocmai aşă s’a tăcut şi cu predica, 
ba chiar mai mult fiindcă eră mai trebuitoare aceasta 
decât, celelalte. De aceia şi zice Pavel încontinuu „ întru 
toate neamurile11. Apoi, arătând că el o tace aceasta 
nu [jcntru plăcerea lor, ci că îndeplineşte poronca stă
pânului, şi indemnăndu-i dc a adresă mulţămiri Dum
nezeului tuturor, zice: ,,Datoria sunt Elinilor şi b a r
barilor, înţelepţilor şi neinţelepţilor“ (Vers. H), 
ceiace vorbii şi Cori lUheni lor, iară ^ceasta o spune lă
sând totul ni voia lui Dumnezeu.

„Aşijderea, aşa este osârdia mea, încât este 
dupre a mea nevomţă, şi vouă celor din Roma 
Să vă bine-vestesc*1 (Vers. 15). O suflet generos! 
Ţi-ai luat asupra-ţi un lucru încărcat cu atâtea pri
mejdii, călătorii im1; mare, ispite, intrigi, revolte,— căci 
eră, do aşteptat de a suferi un adevărat vifor de ispite 
urmând a vorbi în acea cetate tiranisită de o mare 
neovsevie. Astfeliu deci, el şi-a dat viaţa în această ce
tate, tăindu-i-se capul de cel ce îinpărăţiă pe atunci! 
şi c» toate acestea, de şi ş tii ce’l aşteaptă acolo, et to
tuşi nu s’a arătat mai leneş decât ceilalţi, ci încă se 
g răb ii să se (iucă, avea mare bunăvoinţă, şi era scâr
bit că nu putea! De aceia şi zicea: „Aşă este osar- 
dia mea, încât este dupre a mea uevoinţă, şi 
vouă celor din Roma să vă bine-vestesc“.

„Că nu mă ruşinez de evanghelia lui Chris-
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to s“ (Vers. 16). Dar ce spui Pavele? Trebuia să zici 
«că mă mândresc, mă laud şi mă fălesc» şi tu nu spui 
aceasta, ci, ceiace este mai inferior, că «nu mă ruşi
nez)), ceiace nu obişnuim a spune vorbind de lucruri 
mari şi strălucite. Deci, ce spune el aici ? Şi de ce g ră 
ieşte aşa de predica evangheliei, cu care el se mândria 
mai mult decât cu ceriul^ Galatenilor scriindu-li zicea: 
„Mie să nu’mi fie a mă lăuda, fără numai în 
crucea Domnului nostru Jisus Christos“ (Gaiat. 
6, 14). Deci, din ee cauză aici nu spune «că mă şi laud» 
oi.„nu mă ruşinez11? Romanii erau foarte îngâmfaţi 
de succesele ce le aveau în lume, de bogăţia, stăpânirea 
şi biruinţele lor; ii credeau pc împăraţii lor egali cu 
Dumnezeu, şi chiar aşa. se şi numiau de popor, în care 
scop li înălţau temple şi li aduceau jertfe. Deci fiind ii 
atât dc îngâmfaţi, ia ră  Pavel urmând a predică lor pe 
CUrfetoK Iisus,cel crezut deliul tâmplarului, cel crescut 
în Jude ia şi in casa unei femei neînsemnată, care nu 
aveâ pe lângă dânsul nici o gardă împărătească, care 
nu e ră  îm presurat de bogăţii, ba încă fusese condamnat, 
la moarte împreună cu lalharii, şi care în fine a păti
mit multe defăimări, — şi deci eră natural ea toate 
acestea să fie descoperite lor, tară ca din faptele lui 
cele negrăite şi minunate să ştie ceva, — de aceia zice 
el aici: „N il mă ruşinez11 învăţând u-i ca nici ii să 
nti se ruşineze. Ştia el bine, că dacă va reuşi în aceasta, 
iute vor ajunge în trecerea timpului de a se şi lăudă, 
lteci, şi tu când auzi pe cineva spunând: «te închini 
celui restignito ? să nu te ruşinezi şi nici să te uiţi în 
jos, ci te îngâmfă şi te mândreşte, şi cu fruntea ridicată 
şi eu ochii liberi spune pe faţă m ărturisirea credinţei. 
Poate că’ţi zice ia ră ş i: «te închini Celui restignit» ® — 
apoi atunci respunde-i cu glas ta re : «dară nu mă închin 
unui desfrânat, unui ucigătoriu de tată, unui omorîtoriu 
de copii, — căci de acest feliu erau toţi zeii lor — ci mă 
închin celui ce prin cruce a astupat, şurile dracilor, şi 
a surpat nenumăratele lor înşelăciuni. Crucea pentru 
noi este semnul negrăitei lui filantropii, este simbolul 
inarei lui purtări de grija pentru noi». Pe lângă acestea, 
fiindcă ii se făliau mult şi in puterea cuvântului, şi se 
îngâmfau de înţelepciunea ce o aveau, de aceia apos
tolul zice: «mă simt în putere dc a respunde multe
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acestor raţionamente omeneşti, şi de aceia vin a pre
dică crucea, şi nu mă ruşinez de aceasta»,

„Că puterea Iui Dumnezeu este spre mân
tui re“. Fiindcă puterealui Dumnezeu este şi spre pedeapsă, 
căci când pedepsiă pe Egipteni zicea: „Aceasta este 
puterea mea cea mare“ (loii 2, 25), dupre cum este 
şi spre pierdere, căci zice: „Temeţi-v ă  de cel ce 
poate pierde şi sufletul şi trupul în gheena" 
(Math. 10, 28),—de aceia apostolul zice, că «nu vin a  
vă aduce de acestea, nu vă grăiesc de pedeapsă şi osândă, 
ci de cele spre mântuire». Dar ce? Oare evanghelia nu 
vestiă şi de acestea, nu spunea de gheena, dc viermele 
cel neadormit şi de întunerecul cel de dinafară? Şi cu 
toate acestea de nicăiri n’am putut află de asemenea 
pedepse, de cât din evanghelii. Aşa dară cum spune el 
„Puterea lui Dumnezeu este spre mântuire11? 
Ascultă însă şi ccle ce urmează: „T o t Cel ui ce Crede, 
Iudeului mai întâiu, şi Elinului'1. El nu zice sim
plu «tuturor», ci celor ce primesc. Chiar Elin de-ai fi, 
chiar de-ai întrecut toată răutatea, chiar Scit de-ai fi, 
sau barbar, sau fiară săllmtecă, şi încărcat de toate ab
surdităţile, chiar de-ai purtă cu tine sarcina nenumă
ratelor păcate, de ’ndată însă ce ai primit cuvântul 
evucei şi te-ai botezat, ai şters toate acele răutăţi.

Dar de ce oare ziee aici: „Iudeului mai ’ntâiu, 
şi Ivii ţiului1 k? Ce voieşte să spună prin această deo
sebire, deşi în multe locuri zice că nici tăierea împre
jur, nici netăierea au vre-o însemnătate? Deci, cum de 
aici face deosebire, punând înainte pe Iudeu, şi după 
aceasta pe Elin? Ei, şi ce este cu aceasta? Nu doară 
fiindcă Iudeul este pus întâiu, apoi va luă şi dar mai 
mult, căci charul lui Dumnezeu se dă în dar şi acestuia 
ca şi aceluia. Deci, a fi întâiu nimic nu este, de cât 
numai o cinste de ordine. Prin faptul că este cel întâiu, 
nu înseamnă că el prisoseşte în ceva, sau că va luă 
mai mare dreptate, ci se cinsteşte numai că el a luat 
cel întâiu, după cum se petrece şi cu cei luminaţi cu 
Sf. Botez. Voi cari sunteţi introduşi în misterii, ştiţi de 
ce vorbesc eu acum. Toţi aleargă spre botez, însă nu 
toţi se pot boteză in acelaşi ceas, ci unul întâiu, altul 
a l’doilea, şi aşa, mai departe, — insă cel întâiu nu ia 
nimic mai mult ca cel al doilea, şi nici acesta mai

3
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3nuli ca cel ce’l urmează, ci toţi se bucură de aceleaşi 
Lunuri: Aşa dar a li întâiu, aici înseamnă numai cinste 
în ordine, şi nici de cum vre-o prisosinţă a charului. 
Apoi, zicând „Spre m â n tll irc “ iarăşi înalţă darul, a ră 
tând că cl nu stă pe loc., ci merge mai departe.

Aceasta o a ra ta  mai Ia vale, zicând: „Că drep
tatea lui Dumnezeu întru dânsa se descopere“ 
(Vers. 1j). Cel ce devine drept,, nu va trăi numai în 
viaţa prezentă, ci şi în cea viitoare; şi încă nu numai 
atâta, ci mai dă a  înţelege şi altceva, adecă strălucirea 
însemnătăţei unei astfeliu de vieţi. Fiindcă este cu pu
tinţă de a se mântui cineva şi cu ruşine, — după cum 
do pildă se întâmplă cu cei scăpaţi dela osândă prin  
filantropia împărătească, — apoi ca nu cumva să’şi în
chipuie cineva o astfeliu dc mântuire, a adaos şi expre
sii mea ,fdreptatfi“ făcând aluziune nu la dreptatea ta, 
ci la a  lui Dumnezeu şi la uşurinţa cu care el o dă. 
Această dreptate nu o câştigi doara prin sudoarea şi os
lo ne le le tale, ci o primeşti din darul cel de sus, iară dela, 
tine un singur lucru se cere: a crede.

După aceia, fiindcă vorba s 'ar părea oarecum ne
probabilă, ca adecă preacurvarul şi cel dezrnerdat in 
desfătări, fermecători ul şi făcătorul de rele, deodată de
vine nu numai scăpat’ dc pedeapsă, ci şi drept, ba 
încă luând dreptatea cm  mai înaltă, — apoi apostolul 
adevereşte acest cuvânt cu citaţii din vechiul testament. 
In adevăr, că după ce zice: „din  credinţă în  cre- 
d in ţă “ trimite pe auditoriu la iconomiile lui Dumnezeu 
din legea veche, pe care le explică cli multă înţelep
ciune prin epistola cătră Ebrei, unde arată că şi drepţii 
şi păcătoşii se îndreptăţesc astfeliu, amintind acolo şi do 
curva aceia (Raav) şi de Abraâm. Deci, după ce aici el 
numai cât face aluziune la aceasta, de vreme ce se 
grăbiâ a  trece la altă observaţiuno, îşi adevereşte cu
vântul cu citate din Proroci, şi aduce la mijloc pe Aba- 
cum, care strigă şi grăieşte că nu este cu putinţă alt- 
feliu a trăi cel ce voieşte a trăi şi în viaţa viitoare, de 
cât numai prin credinţă. „Iară dreptul, zice, d in  cre
dinţă va fi viu“ vorbind de viaţa viitoare. Fiindcă 
ceiace Dumnezeu Uărăzăşte covârşaşte orice judecată 
omenească, de aceia cu drept cuvânt că avem nevoe de 
credinţă, fUindcă altfeliu nu este cu putinţă, dupre cum
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şi zice mai departe: „Iar cel ce este măreţ şi hu
li toriu, omul trufaş nimic nu va săvârşi “ (Aba- 
curn 2, 4. 5).

*) Audă eroticii vocea duci iov n icească, fiindcă ast- 
feliu este firea raţionamentelor omeneşti. Raţionamen
tele noastre se aseamănă eu an labirint şi cu’o enigmă 
care nu are sfârşit, cai*; nu lasă niciodată judecata 
noastră de a stă pc ceva solid, fiindcă ’şi iâ începutul 
din mândrie. Ruşinându-se de a primi credinţa, şi pre- 
făoându-se a  nu cunoaşte («le cereşti, se afundă pe ii 
înşii în pulberea a mii de raţionamente false. Apoi, ne
noroci tule şi vredniciile de mii dc lacrămi, dacă te în
treabă cineva, cum s’a făcut ceriul, cum s’a făcut pă
mântiii — şi ce spun eu de ceriu şi de pământ?, cum 
te-aî făcut tu, cum ai crescut şi ai ajuns bărbat desă
vârşit— tu nu te ruşinezi de neştiinţa ta, iară când 
vine vorba despre ccl unul născut Fiul lui Dumnezeu, 
tu te afunzi dc ruşine în adâncul pierzărei, căci crezi 
neriemn de tine de a nu şti totul ? Nedemnă este numai 
disputa zadarnică .şi vorba fără folos. Şi cc spun eu de 
dogme ? Chiar dc însăşi reutatea vieţei aceştia noi de 
nicairi nu am scăpat, fără numai dela credinţă şi prin 
credinţă. Astfeliu au strălucit şi toţi cei mai ’nainte de 
■evanghelie, astfeliu a strălucit Abraâm, astfeliu Isaâc, 
astfeliu lacob; astfeliu s’a mântuit şi cur va, atât cea din 
legea veche, cât şi cea din legea nouă. „ P rin  credinţă 
Raav curva, zice, n’a perit îm p re u n ă  cu cei 
neascultători, primind iscoadele cu pace11 (Ebrei 
l i ,  31). Dacă ea ’şi-ar fi zis in sine: «şi cum vor putea 
aceştia, fiind robi şi fugari, bej ă nari şi trăind viaţa no
mazilor; cum vor putea sa ne biruiască pe noi cari 
avem ziduri şi pirguri primprejurul cetăţei»? Dacă, zic, 
a r  fi grăit aşa, a r fi pierit şi ea împreună cu ceilalţi, 
dupre cum au pătimit strămoşii lor, cari văzând in 
fata Jor nişte bărbaţi corpolenţi şi mari, căutau modul 
dc a’i învinge, şi au pierit toţi fără război u sau ordine 
■de bătae.

Ai văzut acum ce grozăvenie aduce necredinţa, şi

') Partea morală. Călră ere tici; despre nepriceperea icono- 
inioi lui Dumnezeu, şi că trebuie totul a  primi cu c re d in ţa ; că  nit 
trebuie a  cău ta raţiunea poruncilor lui Dumnezeii, nici a cerceta 
cu  raţionam ente lai se, ci numai a crede, (Veron).
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cât e dc puternic zidul credinţei? Aceia a pierdut mii 
nesfârşite, iară aceasta nu numai pe o femee curvă a  
scăpat, ci o a făcut şi proteguitoare unei obştii întregi*

Acestea ştiindu-le, şi mai m ari ca acestea, nici
odată să nu învinovăţim pe Dumnezeu de cele irităm-' 
plate, ci, oricc a r  poronci el, noi să primim, fără să  
mai ispitim şi să mai vorbim degeaba, chiar daca ceia 
ce el a poroncit ni s’a r  părea absurd după raţiona
mentul nostru omenesc. Căci ce, spune-mi, se pare mai 
absurd ca a jertfi cineva pe propriul său fiu născut 
din el ? Şi totuşi dreptul Abraăm, poroncindu-i-se aceasta* 
a ascultat, fără să cerceteze, şi a îndeplinit poronca,. 
având în vedere numai valoarea celui ce a poroncit* 
Un alt Profet ia ră ş i ') primind poronca dela Dumnezeu 
a  zis unui om din popor' ca să’l loviască, ia ră  acestuia 
părându-i-se ceva absurd n’a primit, pentru care a şi 
fost pedepsit grozav. Deasemcnca şi Saul fiindcă a  scă
pat oameni contra voinţei lui Dumnezeu, a căzut din 
împărăţie, şi a pătimit cele mai m ari rele. încă şi alte 
multe exemple de acestea a r  găsi cincvâ, din care ne-am 
învăţă de a nu cere niciodată raţiunea poronci lor lui 
Dumnezeu, ci numai a ascultă şi a le îndeplini. Deci, dacă 
e primejdios de a cercetă cu amănunţime poroncile lui 
Dumnezeu, şi cea mai mare pedeapsă aşteaptă pe unia 
ca aceştia, dară încă cei ce cercetează cele mai înfri
coşate şi nepovestite taine a lui Dumnezeu, de pildă: 
cum şi in ce feliu a  născut el pe Fiul său, care e esenţa, 
sau fiinţa lui, etc., ce îndreptare oare vor putea aveâ?

Acestea ştiindu-le, iubiţilor, să primim cu bucurie- 
şi cu dragoste pe muma tuturor bunătăţilor, credinţa,, 
ca astfeliu ca şi cum am sosi intr’un liman fericit şi 
liniştit, să putem păstră dogmele cele drepte, şi viaţa, 
noastră să o ducem cu siguranţă, pentru a ne învred
nici bunătăţilor celor veşnice, prin charul şi filantropia 
Domnului nostru Iisus Christos, cu care şi prin care se- 
cade slava- Tatălui şi Sfântului Duch, în vecii vecilor^. 
Amin.

> Nota, A se vedea caftea Iii a  îm păraţilor, cap. 20, 35. (Trad.)-
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O M I L I A  I V

„Pentru că se descopere mânia lui Dum
nezeu din ceriu peste toată păgână ta tea şi ne
dreptatea oamenilor, cari ţin adevărul ’întru 
nedreptate^ (Cap. l, 18).

Priveşte înţelepciunea lui Pavel, cum îndemnându-i 
mai întâiu dela cele mai bune, întoarce vorba spre ccle 
grozave şi înfricoşate. Spunând mai înainte că evan
ghelia este cauza mântuirei noastre, a vieţei veşnice, că 
este puterea lui Dumnezeu spre mântuire, că -este pri- 
cinuitoarea îmlreptărei noastre, imediat spune şi de cele 
cc pot a înfricoşa pre cei fără băgare de samă. Fiindcă 
cei mai mulţi dintre oameni nu sunt mişcaţi spre fapta 
bună atât de muit prin vestea celor bune şi plăcute, pc 
cât' prin frica de cele triste şi înspăimântătoare, de aceia 
,şi apostolul ’i aţâţă şi ’i atrage din amândouă părţile. 
De aceia şi Dumnezeu nu numai împărăţia cerurilor a 
făgăduit, ci şi cu gheena a ameninţat. Tot aşa făceau şi 
Prorocii când vorbiau Iudeilor, căci şi ii necontenit 
amestecau în vorbele lor, ccle rele la un loc cu rele 
bune. De aceia şi Pavel îşi variază cuvântul astfeliu, şi 
pune la început pe cele bune, iară mai apoi pc ccle 
triste şi rele, arătând că acelea sunt după voinţa lui 
Dumnezeu, iară acestea sunt rezultate din viclenia şi 
răutatea celor trândavi. Tot aşa şi Prorocul mai întâiu 
pune cele bune, zicând: „De veţi vrea şi vna veţi 
ascultă, bunătăţile pământului veţi mancă, ia ră  
de nu veţi vreă şi nu mă veţi ascultă, sabia 
v ă  va m a n c ă  pre voi“ ţisaia 1 , 19. 20). Tot aşâ 
păşeşte şi Pavel aici cu vorba, căci pare că zice: «gân- 
deşte-te bine; Christos a venit aducând iertarea păca
telor, îndreptare şi viaţa veşnică, şi nu cum s’a r în
tâmplă, ci prin cruce; şi ceiace este mai m a re  şi mi
nunat, că nu numai a dăruit acestea, ci şi a pătimit 
pentru ele. Deci de veţi batjocori aceste daruri, atunci 
vă aşteaptă cele triste». Şi priveşte cum înalţă cu vânt,u!: 
„Că se descopere, zice, mânia lui Dumnezeu din 
ceriu“. Şi de unde se învederează aceasta? De vorbeşte
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credinciosul, îi vom spune despre cele hotărî te de Chris
tos, ia ră  dacă este necredincios şi Elin, iată ca pc acesta 
îl am uţăşte Pavel prin cuvintele re urmează despre ju 
decata lui Dumnezeu, introducând dovada necontrazisă 
chiar din faptele lor. Şi ceia ce este mai minunat, e că 
apostolul combate pre cei ce contravin adevărului, prin 
înseşi faptele lor de toate zilele, prin care se răscoală 
contra credinţei cei adevărate. Acestea însă le desvoltă 
mai pe larg în pasajele următoare, iară acum e bine 
să ne ocupam de pasajul ce ni stă de faţă.

„Pentru că se descopere mânia lui Dum- 
nezeu“. De şi aceasta se întâmplă de multe ori chiar 
în viaţa prezentă, precum în boale, foamete şi războac, 
când flecare în parte şi în comun cu toţii sunt pedep
siţi, totuşi va fi şi atunci pedeapsă, şi încă mai m are; 
comună şi aceia, de şi nu pentru aceleaşi fapte. Acum 
cele cc pătimim sunt pentru îndreptarea noastră, pe 
când atunci vor fi pentru pedepsirea noastră, ceiace şi 
Pavel arată, când zice: „Iară judecându-ne dela 
Domnul suntem certaţi, ca nu cu lumea sa ne 
osândim” (I. Corinth. t i ,  32). Acum celor mai mulţi 
li se pare că celc mai multe rele vin nu din mânia iui 
Dumnezeu, ci din prigonirea oamenilor, atunci însă va 
stă de faţă pedeapsa lui Dumnezeu, rând dreptul jude- 
cătoriu şezînd pe tronul cel înfricoşat, va poronci a fi. 
tîrîţi unia în cuptorul cel arzătoriu, alţii în întunericul 
cel mai din afară, alţii iarăşi în pedepsele cele mai ne
îmblânzite şi nepovestite .Şi de ce oare nu a spus aceasta 
mai lămurit, că adecă Fiul lui Dumnezeu va veni în- 
cunjurat de milioane de îngeri, şi flecare va dâ samă 
de laptele sale, ci, că se descopere mânia lui Dumne
zeu? Pentru că auditorii erau încă neofiţi, şi de aceia’i 
deşteaptă din chiar cele mărturisite de dânşii. Afară de 
cele vorbite, mi se pare ca se adresază aici şi Elinilor, 
pentru care chiar de a ic i’şi face începutul, iară mai la 
urm ă aduce vorba şi de judecata lui Christos.

„Preste toată păgânătatea (necucerni cia) şi 
nedreptatea oamenilor, cari ţin adevărul întru 
nedreptate. “ Aici ara ta  că m ari şi nenumărate sunt 
căile necucerniciei, pe câni] calea adevărului este una 
numai, căci rătăcirea este variată şi de multe feliuri, în 
timp ce adevărul este unul şi acelaşi. Vorbind de ere-
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dinţă, spune ai despre viaţa, pe care o numeşte nedrep
tatea oamenilor, fiindcă şi nedreptăţile sunt de multe 
soiuri. De pildă o nedreptate se petrece cu banii 
sau cu averea cuiva, când el este nedreptăţit; altă 
nedreptate se petrece eu femeile, când cineva lă- 
sându-şi pe femeia sa, surpă casa altuia, fiindcă şi 
această neorânduială Pavel o numeşte tot lăcomie, 
dupre cum zice: „A nu trece şi a se lacomi întru 
lucru asupra fratelui sau“’ (i. Thes. i ,  6). Alţii 
iarăşi în locul femeei sau a lumilor defaimă cinstea 
aproapelui, ceiace este tot nedreptate, dupre cum zice 
sc rip tu ra :„Mai bun este un nume bun, decât 
bogăţia cea multă“ (Prov. 12. l). Unia zic că 
ceiace spune Pavel aici, este tot pentru credinţă; deci, 
nimic iui ne împiedeca de a zice că el a vorbit de amân
două.

Dară oare ce înseamnă „cari ţin a d e v ă ru l în
tru nedreptate ?“ Aceasta o afli in cele ce urmează: 
„Pentru că ce este cunoscut a! Iui Dumnezeu, 
arătat este întru dânşii, ca Dumnezeu li-a arătat 
lo r '1 (Vers. 19). Insă aeeastă cunoştinţă ii au atribuit-o 
lemnelor şi petrelor. Dupre cum cel ce are asupra sa' 
bani împărăteşti şi i s’a ordonat de a-i cheltui spre 
slava împăratului, iară el îi cheltuieşte cu curvele 
şi cu înşelătorii, pe cari îi face străluciţi cu ton i îm
părăteşti, este aspru pedepsit pentru nedreptatea îui, 
tot aşa şi aceştia luând dela Dumnezeu cunoştinţă de 
el şi de slava’lui, au atribuit-o idolilor, şi deci ţin ade
vărul întru nedreptate, ba încă ce este mai mult că se 
pleacă idolilor, nedreptăţind cunoştinţa pe care n’au în- 
trebninţat-o dupre cum trebuie.

Aşa dara am lămurit oare bine această espre- 
siune, sau că trebuie mai bine a  o lămuri? Deci, este 
necesar a vorbi din nou asupra acestei chestiuni. Deci, 
ce este ceiace el spune aici? Dumnezeu încă dela în
ceput a infiltrai în oameni cunoştinţa de dânsul, însă 
oamenii această cunoştinţă au atribuit-o lemnelor şi pe
trelor, şi deci au nedreptăţit adevărul, bine-înţeles ra
de partea lor numai, fiindcă, adevărul în sine rămâne 
neschimbat, şi are cu sine slava sa particulară nesmin
tită. Şi de unde se învederează, Pavele, că a infiltrat în
ii cunoştinţa?
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„Pentru că. zicc, ce este cunoscut a lui Dum
nezeu, arătat este întru dânşii.11 Dară acesta este 
numai un pretext, şi nu o dovadă sigură; tu, dove- 
deşle-mi că cunoştinţa de Dumnezeu eră arătată lor, si 
totuşi ii de bună voe s'au abătut. Aşa dară, de unde şi 
curn eră arătată? Poate că o voce de sus li-a spus? 
Nici de cum, ci, cel ce putea să-i atragă, spre sine tri
miţând voce de sus, acelaşi lucru l’a iac ut punând îna
intea noastră făptura întreabă, ea astfeliu şi înţeleptul, 
ş i Scitul, şi cel prost, şi barbarul, cunoscând prin pri
virea lui frumuseţa celor ce se văd, să se ridice cu 
mintea Ia Dumnezeu. Ce vor putea zice în acea zi E- 
linii? Că «noi nu te-am ştiut»? Dară apoi oare nu aţi 
auzit ceriul slobozând vocea în însuşi văzul, adecă în 
privirea voastră? Nu aţi auzit acea voce, caro strigă 
mai frumos decât orice trâmbiţă, vestindu-ni armonia 
cea mai perfectă în totul? Nu cunoaşteţi legile în pu
terea cărora ziua şi noaptea se succedează incnntinuu 
şi rămân nemişcate? Nu vedeţi ordinea cea perfectă în 
succedarea anotimpurilor, şi care ordine este neschim
bată? Nu vedeţi recunoştinţa mării arătată în acele va
luri? Nu vedeţi totul din univers rămânând in ordinea 
destinată fiecăruia, şi cum prin frumuşeţea şi măreţia 
lor proclamă cu toatele pe Creatoriu ? Acestea toate 
reunindu-le la un loc. Pavel, zice: „Că cele nevăzute 
ale lui dela zidirea luinei, din făpturi socotin- 
-du-se se văd, şi veşnica lui putere şi dumne
zeire, ca să fie ii fără de răspuns” (Vers. 20).

Apoi, arătând cum ii sunt lipsiţi de orice îndrep
tăţire, zice: ,,De vreme ce cunosc and pe Dum
nezeu, nu ca pre Dumnezeu l-au mărit" (Vers. 
21), Aici este crim a lor cea mai mare, şi a doua deo
potrivă aceştia, că s’au închinat şi idolilor, pentru care 
şi Ieremia învinovăţindu-i zicea: ,.Două surit, relele 
ce a făcut poporul acesta: pe mine izvorul apei 
vieţei m’a părăsit, şi lui-şi şi-a săpat fântâni 
surpat,e“ (Ierem. 2, 13).-Apoi aduce de faţă şi semnul 
că ii au cunoscut pe Dumnezeu, însă nu au întrebuinţat 
bine această cunoştinţă, ci s’au închinat- zeilor. Pentru 
aceia şi adaogă, că „cunoscând pre Dumnezeu, nu 
ca pre Dumnezeu l’au mărit.11 Arată după aceasta
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şi cauza pentru care au căzut în astfeliu dc prostie. Şi 
care e acea cauză? Că totul au lăsat în voea raţio
namentelor lor omeneşti. Nu zice însă chiar aşa, ci cu 
mult mai muşcătoriu: „S’au făcut zădărnici întru 
cugetele sale, şi s’a întunecat inima lor cea 
ne’nţelegătoare“. Dupre cum se întâmplă eu cel ce 
a r  voi sa păşiascâ pe o noapte tară luna, sau a pluti 
pe marea, că nu numai că nu a r ajunge la sfârşitul 
călâtorici, ti  încă s’a r  pierde iute, tot aşa şi cu dânşii, 
cari voind a călători pe calea ce duce Ia ccriu a r aruncă 
dela dânşii lumina, şi în locu! ei s’a r  lăsa în voea ra
ţionamentelor lor celor false, căutând pe cel ne trupeşe 
în trupuri, şi pe cel fără formă în cele cu forma, căci 
şi dânşii au pătimit cel mai grozav naufragiu.

Dupa cele vorbite el mai pune şi o altă cauză a 
rătăci re i lor, căci zice: „Zi când 11-se pre sine a fi 
înţelepţi, au nebunit1* (Vers. 2iî). Inchipuindu-şi lu
cruri mari daspre dânşii, şi neprimind a  călători pc 
calea poroncită dc Dumnezeu, s’au acufundat în raţio
namentele prostiei lor, şi s’au prăbuşit. Apoi arătând şi 
descriind naufragiul lor moral, cât este de grozav şi 
lipsit de orice îndreptăţire, adaogă: ,,Şi au schimbat 
slava lui Dumnezeu celui nestricăcios întru a- 
semânarea chipului omului celui stricăcios, şi 
al pasărilor, şi al celor cu patru picioare, şi âl 
celor Ce SG târăsc" (Vers. 23). A şi dara întâia, 
crimă este, că nu au aflat pre Dumnezeu, a doua, că 
au avut înaintea lor motive puternice şi lămurite despre 
existenţa lui, a treia, că s’au crezut, a fi înţelepţi, a 
patra, că nu numai nu l-au aflat, ci încă au scoborît 
respectul ce trebuiau a’i arătă, la demoni, petre şi 
lemne. Şi în epistola cătră Corintheni nimiceşte îngâm
farea lor, însă nu tocmai ca aici, căci acolo li aplică 
rana dureroasă din crucea Domnului, zicând că : 
„Ce este nebun al lui Dumnezeu, mai înţelept 
decât oamenii este“ (I Cor. 1, 25), iară aici chiar 
şi fără vre-o cotnparaţiunc de acest feliu, iâ în 
bătae de joc înţelepciunea lor, arătând că este o nebu
nie şi o dovadă apriată de mândrie deşartă. Şi tui să 
afli că ii au avut cunoştinţa de Dumnezeu, însă au tră- 
dat-o, zice: ,,au schimbat1', — dară cel ce schimbă 
ceva, e dovadă că a prefăcut, sau mai bine zis a în
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locuit ceiace aveâ mai dinainte. Voiau să ailicevâ mai 
mult, însă nu se ţineau de hotarele date lor, şi de aceia 
au căzut în încercările lor, fiindcă erau doritori de lu
cruri nouă.

Dealtieliu toate cele Elinieeşti sunt aşâ. De aceia 
s’au şi răsculat unii contra celorlalţi. De aceia Aris- 
totel s’a sculat contra lui Platon, de aceiaşi Stoicii spu
mau de ură contra aeeiU.ua, şi deci nu trebuie a’i ad
mira atâta pentru înţelepciunea lor, pe cât a’i uri şi 
dispreţul, fiindcă prin aceasta chiar ii s’au făcut ne
buni. Dacă ii n’a r fi răsturnat totul prin silogisme false, 
prin raţionomente absurde şi sofisme, de sigur că nu 
a r fi păţit ceiace au păţit.

Mai departe apoi întinzând acuzaţi unea lor, iâ în 
bătae de joc toata idololatria. Chiar expresiunea ,,aiî 
schimbat” este o derâdere pentru dânşii, dară încă 
când ii au schimbat acea cunoştinţă pc astfeliu de ni
micuri, de sigur că sunt lipsiţi de oricc îndreptăţire. 
Şi în ce anume au schimbat, şi cui au atribuit slava 
lui Dumnezeu ? Trebuia ca îi să’şi închîpue despre a- 
cela că este Dumnezeu, stăpân al tuturor, că i-a făcut 
pro dânşii din ceiace nu erau, că se ingrijaşte şi se 
interesează de dânşii, căci acestea constituie slava lui 
Dumnezeu. Dară ii cui au atribuit această slavă? Nici 
m ăcar oamenilor, ci unor chipuri întru asăm ănareaoa
menilor. Şi nici aici n’aii stătut, ci au scoborît-o chiar 
la animale necuvântătoare, ba chiar şi la chipurile a- 
cestora. Tu acum te gândeşte la înţelepciunea lui Pavel, 
cum el a luat amândouă extremităţile: pe deoparte pe 
Dumnezeul cel mai înalt, iară pe dealta pe târîtoarelc 
cele de pe pământ, ba chiar mai mult încă, până şi chi
purile acestora, ca astfeliu să dovedească în mod stră
lucit nebunia lor. Cunoştinţa pe care ii trebuia să o 
aibă de cel ce covârşaşte fără asemănare totul din u- 
nivers, această cunoştinţă ii au atribuit-o celor ce fără 
asem ănare sunt mai josnice din toate vietăţile.

Şi de ce ziee acestea cătră filosofi—fiindcă toate cele 
vorbite sunt îndreptate contra lor? Căci ii (filosofii) a- 
veau dc dascăli pe Egipteni, cari au inventat asemenea 
absurdităţi. Chiar Platon, care s ’a r  păreâ că este cel 
mai respectat dintre dânşii, se mândria cu astfeliu de 
absurditaţi, iară dascălul lui (Socrat) se ingrozâ de ase
menea nimicuri. Acesta este care a poronc.it lui Ascli-
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pion de a  jertfi cocoşul, de când i.şi au şi începutul ima- 
gînele acestor animale necuvântătoare şi a  târîtoarelor. 
De accia l-ar putea cineva vedea adorat la un loc cu 
A polon, .şi cu Dionisie (Bachus), şi cu târîtoarele. Unia 
dintre filosofi au ridicai, pc tauri, pe scorpii şi pe t>a- 
lauri, până şi în ceriu, iară alţii alte absurdităţi de fe
lini acestora. Pretutindeni diavolul a  căutat să scoboare 
pe oameni la nivelul imaginilor celor târîtoare, şi pe 
cel pe (‘are Dumnezeu l-a făcut a i  să-l ridice la ceriu, 
să’l supună cliiar celor mai necuvântătoare dintre toate 
vietăţile!

Şi nu numai de aici, ci şi de aiurea ai putea ve
dea pe corifeul filosofilor ior supus şi robit raţionamen
telor celor falşe, căci când de pildă uneşte pe toţi po
eţii Ia un loc, şi spune că trebuie a  crede în cuvintele 
lor cele cu privire la zei, ca cei ce ştiu bine, nirnic 
alta nu face prin ace;ista, de cât că introduce un şir de 
minciuni, şi provoacă un ras mare spunând că trebue 
a crede aceasta de adevărată.

„Pentru aceia i-a şi dat pro ii Dumnezeii 
întru poftele inimilor lor in necurăţie, ca să se 
spurce trupurile lor întru sine-şi“ (Vers. 24). Aici 
arată că neevsevia lor a devenit motiv do schimonosi
rea legilor naturei. Expresiunea „i-a dat11 aici in- 
seamna «i-a lăsat». Dupre cum un comandant de ar
mată care a r  plecă de pe câmpul de luptă, din cauză 
că războiul a r  fi anevoios, prin aceasta a r  lăsă pe ostaşi 
in voia duşmanilor, nu că doară el i-ar fi împins, ci 
pentru că i-a iasat iară ajutoruîl său, — tot aşâ şi Dum
nezeu face cu cei ce nu voesc a primi ale sale, căci ii 
singuri dezertând, i-a lăsat în voia lor, după ce el a fă
cut totul ce trebuia să facă. Căci tu te gândeşte: în lo
cul învăţăturei el a pus în mijloc lum ea'ca o carte des
chisă, şi a dat fiecăruia minte, ca astfeliu uitându-se la 
(of. ce’l înconjoară, să înţeleagă singur ceiace trebuie. 
Dară cei de pe atunci nu au făcut întrebuinţare de nici 
una din acestea, ci încă din contră, au răsturnat ceia 
ce au primit. Deci, ce trebuia să facă atunci? Să-i a- 
tragă Ia sine cu sila? Dară prin aceasta nu so poate 
cineva face virtuos. Aşâ dară rămânea ca să-i lase de 
capul lor, ceiace a  şi făcut, că astfeliu aflând singuri 
din experienţă răul dobândit din ccle ce dorise, să lugă 
dc ruşine. Dacă de pildă fiul împăratului n e c in s t in d  pe
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tatăl său a r alege ca să fie în tovărăşie cu tâlharii, eu 
omorîtorii de oameni şi cu profanatorii de morminte, 
şi a r  prefera pc aceia în locul casei părinteşti, de sigur 
că’l va lăsă tatăl in voea sa, ca astfeliu să afle prin 
propria sa experienţă mărimea nebuniei lui.

Dar de ce oare nu a. amintit el aici de nici unul 
din păcate, ca de ex. omorul, lăcomia şi celelalte, ci nu
mai de neînfrânarea corporală? Mi se pare ca el face 
aluziune aici numai la auditorii de atunci şi la cei cari 
au prim it epistola.

„Intru necurăţie, zice, ca să se spurce tru
purile lor în t ru  sine-şi“. Priveşte cât de înţepătoare 
este emfaza cuvântului acestuia. «Nu au avut nevoe, zice, 
de a 11 necinstiţi de alţii, ci, ca şi cum a r  fi fost duş
mani ai lor, au făcut aceste abateri». După aceia reluând 
în cercetare cauza, zice:

„Carii au schimbat adevărul lui Dumnezeu 
întru minciună, şi au cinstit şi au slujit făp turci, 
de cât tacătormiui“ (Vers. 25). Cele ce erau de râs, 
le trece după feliul lor, pe rând pe cele ce se par mai 
im portante le a ra tă  în mod general, şi prin toate înve
derează, că a  servi fapturei este ceva păgânesc. Şi pri
veşte cât de tare a  apăsat cuvântul, căci n’a zis simplu 
«au slujit făpturei» ci şi „de cât făcă.torilllui“, pre
tutindeni mărind încă mai mult crim a lor, şi lipsiiutu-i 
de orice iertare.

„Care este binecuvântat în veci. Amin“. 
«Dară, zice ol, nu prin această purtare nevrednică a fost 
el vătăm at cu ceva, ci rămâne binecuvântai în veci». 
Aici a ra tă  că nu apărându-se pc sine el i-a lăsat, căci 
nu a suferit nimic, fiindcă dacă aceia l-au defaîmat, el 
totuşi n’a  fost defăimat, nici nu i s’a ştirbii ceva din 
slava sa, ci rămâne pentru vecie binecuvântat. Ducă 
omul filosotând de multe ori, nu sufere nimic din cauza 
celor ce’l defaima, apoi cu atât mai mult Dumnezeu, 
sau natura sa a ja  neschimbată şi nestrîeăcioasa, sau 
slava sa cea neîmpuţinată şi neschimbată.

') Şi oamenii prin aceasta se aseamănă lui Dum
nezeu, când nimic nu sufăr de la cei ce vor a-i supăra,

!) Partea morală. Despre nerău tate  şi îndelungă răbdare, şi 
c â  noi trebuie a. ne slăpâni de ţoale pa li mi Io. ( Vertm )■
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nici nu batjocoresc fiind batjocoriţi, nici nu lovesc când 
sunt loviţi, şi nici nu ia» in derâdere pre cei cc îşi râd de 
dânşii. «Şi cum e cu putinţă aceasta»? zici tu. Este eu 
putinţă, şi încă mult, când tu nu te scârbeşti de cele în
tâmplate. «Şi cum se poate ca să nu te scârbeşti»? zici 
tu. Cum este cu putinţă ca să nu te scârbeşti? Dară 
spune-mi, te rog: dacă te-ar batjocori copilul tău, oare 
ai socoti tu accasta ca batjocură ? Oare te-ai scârbi de 
aceasta? Nici de cum; şi dacă te-ai scârbi oare nu te-ai 
face de râs? Tot aşă de ne vom găsi şi faţă dc cei de 
aproape ai noştri, nimic neplăcut nu vom pătimi, căci 
şi dânşii dacă batjocoresc sunt mai fără de minte de 
cat copiii, şi nici sa cerem de a nu fi batjocoriţi, ci fiind 
batjocoriţi sa răbdam, căci aceasta este adevărata cinste. 
Şi dc ce oare? Pentru că tu eşti stăpânul lui, şi nu altul. 
Nu vedefi diamantul cum te sgârie fiind izbit ? «-Dară, 
zici tu, aceasta este dela natura lui». Insa şi tu, prin 
voinţa la, ai putea să devii ceiace se petrece cu dia
mantul dela natura sa. Dară ce? Nu ştii cum coconii 
nu au ars, deşi au fost aruncaţi în cuptorul cel cu foc ? 
Nu ai auzii cum Daniil fiind aruncat în groapa leilor, 
1111 a pătimit nici un rău ? Este cu putinţă de a se pe
trece lucruri dc acestea şi astăzi, căci şi înaintea noa
stră stau ca nişte lei, mânia, pofta cea uricioasă şi altele, 
cari au dinţi îngrozitori şi sfâşie [ie cel cazul. în ghia- 
rele lor. Deci fii şi tu ca şi acela, şi nu lăsă ca patimile 
acestea să’şi înfigă dinţii lor în sufletul tău. «Dară, zici 
tu, ceiace s’a  petrecut cu Daniil, a fost, totul din char». 
Da, însă buna lui iatenţiune, sau mai bine zis, voinţa 
lui a fost premergătoare cbaruJui dumnezeese. Astfeliu 
ca şi noi dacă am voi să fim ca acei coconi, va stă de 
faţă si acum charul, şi oricât de flămânde vor fi acclc 
fiare, nu se vor atinge de coasta ta,— căci dacă ele vă
zând atunci trup dc rol) şi s’au dat Ia o parte, dară 
încă când vor vedea, pe membrii lui Christos — căci 
aceasta suntem noi credincioşii— cum oare nu vor stă 
liniştite; * Şi dacă nu se liniştesc, apoi cauza este că noi 
nu voim. Fiindcă suni mulţi cari cheltuiesc mulţi bani 
cu aceste fiare, unia întreţinând curve, alţii stricând 
casele oamenilor, alţii căutând a’şi rezbunâ pe duşmani, 
pentru care chiar mai ’nainte dc a cădeâ jos ii suni 
sfâşiaţi. Aceasta însă nu s’a petrecut cu Daniil, şi nici 
cu noi nu s’a r  petrece dacă am voi, ci încă s’a r vedea 
lucruri mai mari decât atunci. Pc acela nu l-au vătă-
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mat cu ni mi'.: leii, dară pe noi chiar ne-ar folosi cei ce 
ne- vatămă, dacă am fi cu băgare de samă.

Astfeliu a devenit Pavel strălucit, fiindcă a sufe
rit cu bărbăţie din partea celor ce’l inviduiau; astfeliu 
lob prin multele necazuri, astfeliu Ieremi a prin arun
carea lui în groapa cea cu. tină ‘), astfeliu Noc. prin jx> 
top, astfeliu Âbel prin invidie, astfeliu Moisi prin Iudeii 
cei pângăriţi cu sânge, astfeliu Kliseiu, şi cu un cuvânt  ̂i
fiecare din acei bărbaţi mari, nu dela linişte şi dez- 
merdări au căpătat cununile, ci dela scârbe şi ispite.
Pentru care şi Christos ştiind ca numai aceasta aduce 
laudă, zicea ucenicilor: , Jn lum e necazuri veţi 
aveâ, însă îndrăzniţi, eu am biruit lumea*1 (loan 
IC, 33). «Dară ce? zici tu, oare nu mulţi au fugit din 
cauza relelor?». Da, însă nu din cauza naturei acelor 
ispite, ci din cauza trândăviei lor. Iară cel ce odată cu 
ispitele ni poate dâ şi mijlocul de a  putea rabdă, acela 
fio ca să stea lângă noi toţi, şi să ni tindă mâna. de 
ajutoriu, ca astfeliu fiind proclamaţi de biruitori, să ne 
învrednicim de cununile cele veşnice, prin charul şi fi
lantropia Domnului nostru Iisus Christos, cu care şi 
prin care se cade slava Tatălui, împreună şi Sf. Ducii, 
in vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  V

„Pentru aceia i-a dat pre ii Dumnezeu in
tru patimi de ocară, că şi femeile lor ’şi-au 
schimbat rânduiala cea firească, întru ceiace 
este împotriva fîrei. Aşijdcrea şi bărbaţii lăsând 
cea dupre fire rânduială a părţii femeieşti, s’au 
aprins întru pol'La sa unul spre altul* ‘ ’ţcap. 1,
2(ţ. 27).

Toate patimile omeneşti sunt necinstite, dară mai 
cu samă nebunia după copii, căci mai mult pătimeşte 
sufletul şi se necinsteşte în păcate, decât trupul în boale. 
Priveşte cum îi lipseşte şi aici de orice iertare, dupre

‘1 \o tă . A se vedea cap. 32 din leremia. Trad.
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cum ’i lipseşte şi în cele ale credinţei. Femeilor li zice: 
„au schimbat rânduiala firei" şi prin urmare nu 
au ce răspunde, sau să spună «că am fost împiedecate 
de împreunarea cea dupre lege» şi nici că nu au avut 
cu cine să’şi îrnplimască pofta, şi au fost silite do a se 
azvârli in această turbare nebună, căci expresiunea 
„au schimbat" se zice dc cei ce au avut ce schimbă, 
dupre cum atunci când vorbiâ de credinţă zicea „Că. au  
schimbat adevărul lui Dumnezeu întru min
ciună". Bărbaţilor iarăşi li spune: „lăsând ceadupre 
fire rânduială a părţii femeieşti" ccîace învede
rează acelaşi lucru. Din această cauză şt pe femei ca .şi 
pe bărbaţi îi lipseşte de orice iertare, învi novai avid u-i 
deopotrivă, pentru că nu numai că au avut prilejul de 
a ’şi face poftele, şi că lăsând la o parte ceiace aveau 
au ajuns la asemenea absurdităţi, dară încă că necins
tind 'ceiace este dupre natură, au alergat la ceiaee osie 
contra naturei. Celc ce sunt contra naturci sunt şi mai 
grele, în acelaşi timp şi mai dezgustătoare, aşâ că nici 
nu le-ar putea cineva numi plăcere, fiindcă adevărata 
plăcere este acea dupre natură. Dară când Dumnezeu 
părăseşte pe cineva, totul se răstoarnă pe dos! De aceia 
nu numai credinţa lor erâ satanicească, dară şi viaţa 
li era dîavolică. Atunci când li vorbiâ de credinţă, Ji-a 
pus în mijloc lumea şi cugetul omenesc, spunându-li <u, 
cu mintea cea dată lor de Dumnezeu, a r  fi putut prin 
cele ce se vad ca să se ridice la crcatoriu, dară fiindcă 
nu au voit, au rămas fără nici o justificare, — aici însă 
în locul lumei li pune la mijloc plăcerea cea după na
tură, de care a r Ei putut ca să se mulţămiască cu mai 
multă libertate şi linişte, şi a r fi scăpat de ruşine, dară 
n-au voit, drept care şi sunt lipsiţi de orice iertare, 
fiindcă au defăimat natura. Şi ceiace este mai necinstit 
încă, că şi femeile umblă după asemenea împreunări 
contrare naturei, în timp cc a r  trebui ca să se ruşineze 
de bărbaţii !or.

Este demn de a  adm ira şi aici înţelepciunea lui 
Pavel, cum el aruncându-se cu vorba în două lucruri 
contrare, pe amândouă le-a dezvoltat cu toată exacti
tatea. Voia a spune ceva şi demn, in acelaşi timp însă 
şi muşcătoriu pentru auditoriu, dară acestea amândouă 
nu erâ cu putinţă, fără ca una din ele sa se împiedece
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de ceialaltă. Dacă vei spune ceva demn, nu vei putea 
atinge pe auditoriu, iară de voieşti a te atinge de el 
taro, apoi atunci este nevoe de a dos văii lămurit, ceiace 
spui. Dară iată că înţeleptul şi sfintul suflet ai lui Pavel 
le-a putut uni pe amândouă la un Ioc, şi le-a dezvoltat 
eu toată exactitatea, căci in numele naturei a  m ărit în
vinovăţirea lor, în acelaşi timp - c a  şi de o pardea oare
c a re — el s’a  servit cu multă înţelepciune în demnitatea 
povestire) sale.

După ce deci, mai ’ntâiu el se atinge de femei, de 
’ndată păşeşte mai departe atingând pe bărbaţi, căci 
zice: ,,Aşijderea şi bărbaţii, lăsând cea dupre 
fire rânduială a părţii femeieşti", ceiace este do
vada celei mai de pe urm ă nebunii, căci când am ân
două genurile sunt conrupte, şi bărbatul care este pus 
ca Clascal al femeei, ca şi femeia căi'ia i s’a poronoit de 
a  fi de ajutoriu bărbatului, nu îndeplinesc cu sfinţenie 
datoriile lor, apoi atunci ii se găsesc între d&nşii ca 
duşmani. Gândoştc-te apoi şi Ia cuvintele de care s’a 
servit, cât de reprezentative sunt, căci nu zice: «s’au 
amorezat şi s’au j.jofttt unul pre altul» c i : „s’ail aprins 
întru pofta sa unul spre a!tul“. Vezi acum că 
totul în pofta vine dela lăcomie, caro nu poate rabdă 
ca sa stea în hotarele sale ? Aşa dară, tot ceiace pofteşte 
cineva, din acele care covârşesc legile puse de Dum
nezeu, este absurd, şi prin urm are pofteşte din acele 
absurde şi nu din cele legiuite. Dupre cum de multe ori 
mulţi lăsând la o parte pofta mâncărilor ■ se hrănesc cu 
humă şi cu petre mici, iară alţii stăpâniţi de o sete 
nebună doresc până şi apa din mocirlă, tot aşâ şi aceia 
s’au înfierbântat de acel amor nelegiuit. Şi de întrebi 
poate «de unde oare a venit întinderea boalei, sau mai 
bine zis a poftei aceştia»? — respunsui este: dela pără
sirea lui Dumnezeu. Dară părăsirea iui Dumnezeu de 
unde vine? Dela nelegiuirea celor ce l’au părăsit pre el.

„Bărbaţi cu bărbaţi ruşinea lucrând-o“ zice 
mai tieparte. «Dacă ai auzit spunând «că s’au aprins» 
să nu-ţi închipui, zice, că boala aceasta provine numai 
din poftă, ci mai mult din trândăvia lor, care a şi 
aprins pofta». De aceia nici nu zice «fiind târîţi, sau 
căzând» dupre cum zice aiurea *), ci „lucrând" adecă

*) Notă. A se vedeâcap. 6,1. din epistola călrS Galaleni (T rad).
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că lucrul lor îl pusese in păcat, şi nu un lucru întâmplă
tori», ci studiat de dânşii mai dinainte. Şi nu zice «pofta», 
ci „ruşinea lucrând", fiindcă şi natura au făcut-o de râs, 
şi legile ei le-au călcat. Priveşte apoi şi confuzia cea mare 
venită din amândouă părţile, fiindcă nu numai că capul a 
căzut jos la pământ, ci şi picioarele s-au ridicat sus, şi au 
devenit duşmani între dânşii, introdu când»-se o luptă mai 
grozavă decât rezboiul civil, mai hâdă şi mai variată. Căci 
lupta aceasta o au împărţit în patru feluri de lupte nouă 
şi nelegiuite; războiul acesta nu eră îndoit şi întreit, ci 
chiar şi împătrit. Gândeşte-te bine: trebuia ca cei doi, 
adecă bărbatul şi femeia, să fie unul, dupre cum zice: „Şi 
v o r  fi amândoi u n  t r u p “, iară aceasta o face pofta dc 
împreunare, care uneşte amândouă genurile. Insă, această, 
poftă nimicind-o diavolul, şi făurind un alt mijloc, a rupt 
genuri!e unul de altul în acest mod, şi a făcut ca unul să 
devină doi, adecă unul şi ace laş gen să ţină locul şi a ce
luilalt, ceiace este contra legei îui Dumnezeu. Dumnezeu a 
zis: „Cei doi vor fî un t ru p “, iară diavolul a împărţit 
acel trup în două. Şi ia Să întâiul rezboiu. Apoi iarăşi accste 
două părţi s’au războit fiecare şi contra sa, ca şi contra 
celeilalte, căci şi femeile defăimau pe alte femei, şi nu 
numai }>e bărbaţi, şi bărbaţii la rândul lor stăteau unul 
contra altuia, ca şi contra genului femeesc, ca şi într’o 
luptă de noapte. Ai văzut sil doilea, al treilea, al patrulea 
şi al cincilea rezboiu ? Dară apoi mai este şi un alt rezboiu, 
căci i>e lângă cele vorbite ii au făcut nelegiuire şi contra 
naturei. Fiindcă diavolul ştia bine că ceiace uneşte amân- ■ 
două genurile este mai ales această poftă, s’a gândit ca să 
rupă această legătură, aşâ a i să se dezbine nu numai în a 
n» mai face copii, ci chiar în a se război anul pc altul, şi a 
se răsculâ unul m utra altuia. „Şi răsplătirea CC li se 
cădeâ a ratacirei lo r, întru şine-şi luând-o‘\  Pri
veşte cum iarăşi ajunge cu vorba tot la obârşia răuiui, 
adecă la neeucernicia lor, rezultată din c re d in ţa  cea 
falsă, spunând că plata aceasta se trage dela nelegiuirea 
neevseviei dinainte.

*) Vorbind el dc gheena şi de pedeapsă, şi fiindcă

') Partea morală. Despre cei ce fac pederastie şi malachie, şi <Je 
câte role sunt capabili unia ca aceştia. Despre bărbaţii şi femeile cari 
vieţuiesc In păcate, despre gheena şi judecată, şi dovada trasă din 
ceie petrecute in Sodoma. Noi nu trebuie a  no desmerdâ în plăceri 
trupeşti, ci a aveâ veşnic tn minte teama de Dumnezeu, ( Veron).
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celor neevsevioşi si cari preferau a trăi în astfeliu dc 
desfrânări nu li se im-eâ poate demn de credinţă, txi 
chiar ridicol, de aceia apostolul ara tă  că cliiar in în
săşi această, plac ■(‘re se găseşte osânda,. Dacă însă unia 
ca aceştia nu simţesc pedeapsa, ba încă simt mart! plă- 

ţ cerc. în asemenea fapte murdare, tu sa nu te minunezi,
’ căci şi nebunii şi cei ce sunt stăpâniţi de vre-o boală 

mintală,'ele şi de multe oii se nedreptăţesc singuri cau- 
fzându-şi rele, ii totuşi nu simţesc, ci râd şi se dezuiiardă 
in fapte de acelea, de cure cei sănătoşi plâng. Insă prin 
asemenea exemplu nu voim a  spune că aceia scapă de

* osândă, ca şi nebunii, ci tocmai in acest fapt. murdar 
■pedeapsa li va fi mai grozavă, fiindcă nici măcar1 nu
vor a cunoaşte prăpastia relelor in care se găsesc. De- 

. altfel iu nici nu trebuie a ne dă părerea din faptele cc- 
: lor bolnavi, ci din a  celor sănătoşi. Iată că faptul acesta 

li se părea a fi vechiu, că erâ cliiar şi o lege în fiinţă, 
iată Oii un legi ui tor iu de al lor a poronr.it prin lege ca 

| slugile nici sa’şi ungă trupul cu unt-de-lcmn, şi nici să 
facă pederastie, acordând presidenţia acestei murdării 
numai celor liberi (stăpânilor), sau mai bine zis nu pre
sidenţia, ci schimonosirea naturei. Cu toate acestea ii 

t nu considerau faptul de schimonosire, ci încă foarte 
cinstit, şi oarecum un drept mai marc asupra slugi
lor, fiindcă aceasta erâ legiuit- de prea înţeleptul popor

—  athenian şi de marele lor legislator Solon! Dară apoi 
şi alte multe cărţi de ale filosofilor lor le-ar găsi cineva

11 pline de această boală molipsitoare. Insă dc aici noi nu 
putem zice că faptul acesta este legiuit, -ci pe cei ce au 
primit o asemenea lege îi credem ea cei mai nenoro-

* ciţi şi vrednici de multe lacrămi. Ceiace pătimesc, fe
meile cele desfrânate, aceiaşi pătimesc şi aceştia, ba 
încă mai grozav ca ele, fiindcă deşi contra legei, cel pu
ţin ele doresc împreunarea naturală, pe când pederas-

. tii doresc ceva şi contra iegei, în acelaşi timp şi con- 
1 tra  naturei. Chiar de nu a r fi gheena, şi nici nu ne-ar 
fi ameninţat cu osânda, totuşi acest fapt este mai gro
zav ca orice osândă. Dacă ii simt plăcere de aceasta, 

, după cum zici, ei bine, atunci îmi spui mai mult de 
îngreuierea pedepsei lor. Când cu văd pe cineva aler- 

ş gând pe stradă gol şi cu tot trupul plin de noroiu, si 
el in loc să se acopere încă se şi mândreşte, apoi nu 
numai că nu-] laud pentru aceasta, ci cliiar îl plâng,
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1 fiindcă nu simţeşte sărmanul, că singur se face de 
ras. Dara pentru ca să ară t mai lămurit batjocura 
aceasta, să’mi daţi voit; de a aduce şi alt exemplu. Daca 

. ciiicvâ a r pedepsi o fecioară care a r  fi avut relaţii cu
i animale necuvântătoare, şi ea în ioc să se ruşineze încă 

s’a r mândri de acea fapta, oare nu a r fi pentru aceasta 
, vrednică de plâns, fiindcă deşi a r fi putut să scape de 
1 această boală dacă a r fi voit, totuşi ca nici măcar nu 

simţeşte ? De sigur că a r ft vrednică de jălit. Deci dacă 
faptul acela este uricios, apoi nici faptul pederaştilor 
nu este mai pe jos de acela, fiindcă a fi cineva batjo
corit de ai săi este cu mult mai de jălit decât d;»că este 
batjocorit de străini. Pe unia ca aceştia eu îi consider 

, mai rai decât pe omorîtorii de oameni, fiindcă e cu mult 
' mai bine de a muri, decât a trăi defaimat astfeliu de 

lume. Omorîtoriul de oameni a despărţit sufletul de 
trup, iară aceştia împreună cu trupul au pierdui şi su- 

j flotul. Ori şi ce păcat ini-ai spune, nu poate fi egal cu
1 această grozavă nelegiuire, şi dacă cei ce pătimesc de

această boală a r simţi grozăvenia faptului ce săvârşesc, 
f de sigur că a r  preferă o mie de morţi, mai bine de-
1 cât de a face asemenea fapte.

Nimic nu este atâtde uricios ca accastă î>aljocură. 
Dacă Pavel vorbind de curvio ziceă: „Tot păcatul 
pe care l-ar face omul, afară de trup este; iară 
cel ce curveşte păcătuieşte în trupul său“ (I cor. 
6, 18), apoi ce am putea spune de această nebunie, care 
este cu atât mai rea decât curvia, încât nici nu mai
avem ce spune? Nu zic numai că prin acest păcat tu
nu ai devenit femee, dară încă că ai pierdut şi dreptul 
dc a fi bărbat, căci nici nu te-ai schimbat în natura fe- 
meei, şi nici nu ai păstrat natura bărbătească, ci amân
durora te-ai făcut deopotrivă trădătoriu, vrednic de a 
fi alungat, şi bătut cu petre şi dc femei, ca şi de băr
baţi, fiindcă ai nedreptăţit şi necinstit amândouă genu
rile. Şi ca să afli cât de mişelesc fapt e acesta, spune-mi 
te rog: dacă venind la tine un om ţi-ar spune în gura 

/ mare că tu eşti câne, oare nu ai fug; de el ca de un 
: om obraznîcl^crrariată că tu care faci parte între oa- 
/ meni, nu numai câne te-ai făcut pe sino-ţi, ci chiar mai 
| pe jos şi mai necinstit decât acest animal, căci cânele 
\cel puţin este folositor iu omului, pe când cel ce pur- 
Wcşte nu este folositorii! la nimic. Dară ce? spune-mi:
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dacă cineva ameninţând u-le ţi-ar ]X>rouci ca să naşti 
copii şi sa lehuzeşti, oare nu te-ai umplea de mânie 
asupra lui? Dară iată acum, că cei ce tu rteam  după 
astfeliu de păcate, singuri îşi făuresc relele celc mai 
grozave, căci nu este aceiaşi lucru, a  te schimbă în na
tura  femeiască, şi a  răm ânea şi bărbat în acelaşi timp, 
sau mai bine zis, a nu 11 nici femee şi nici bărbat.

Şi dc voieşti ca şi dc aiurea să afli de grozăvenia 
acestui păcat, apoi întreabă, de ce oare legiuitorii toţi 
pedepsesc prin legile lor pe cei ce se scopesc singuri, 
şi vei găsi că de nimic alt, decât pentru că ’şi ciun
tesc singuri natura lor omenească,—deşi aceştia cu ni
mic nu nedreptăţesc pc alţii prin asemenea fapt, ba 
încă de multe ori după scopire ii sunt folositori, pe când 
curvariul şi p ed era stii 1 nu sunt folositori la nimic. Nu  
numai sufletul, ci şi trupul pederastului este necinstit 
şi vrednic de a fi alungat de pretutindeni. Şi de câte gheoni 
sunt oare vrednici aceştia? Dară dacă poate râzi au
zind de gheena, şi nu crczi 111 focul cel veşnic, atunci 
acîă-ţi aminte de Sodoma, fiindcă prin acea. nenorocire 
icoana gheenei ni stă de faţă cliiar în viaţa prezentă. 
Fiindcă sunt mulţi cari şi astăzi ca şi atunci, nu cred 
în învierea cea de apoi, şi în cele ce vor urm a după 
înviere, şi râd când aud spunându-li-se de focul cel ne- 
stâns, de aceia Dumnezeu ne-a cuminţit chiar prin în
tâmplările din viaţa prezentă. O astfeliu de întâmplare 
este arderea Sodomei şi focul de acoîo. Cei ce au fost 
acolo ştiu, căci singuri au văzut cu ochii lor acea rană 
provenită din bătaea dumnezeiască, şi urmările fulge
ri lor şi a  trăsniţelor de sus. Acum tu judecă singur cât 
de m are a fost păcatul lor, dacă Dumnezeu a rost si
lit de a li ară tă  gheena mai ’nainte de timp. Fiindcă 
mulţi dispreţ 11 iau cuvintele şi atunci ca şi acum, de 
aceia Dumnezeu li-au ară ta t apriat icoana gheenei, şi 
încă în tr’un mod unic în istoria omenirei. In adevăr, 
ca curios a fost norul acela care a plouat foc în loc de 
apă, dară şi păcatul ce ii îl săvârşise, adecă pederas- 
tia, erâ afară din legile firei, erâ contra naturei; a  a rs  
pământul acela, fiindcă şi sufletele lor erau arse de acea 
poftă spurcată. De aceia şi ploaea aceia nu numai că 
n’a  deschis pântecele pământului ca să'l facă de a dâ 
naştere roadelor, ei încă l-a făcut netrebnic chiar pen
tru  prim irea seminţelor ce s’a r  aruncă în el. Astfeliu
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erâ şi împreunarea bărbaţilor din Sodoma, căci şi acea 
nelegiuire li făcuse trupurile lor rnai netrebnice decât 
pământul cel ars al Sodomei.

Ce poate fl mai spurcat ca un bărbat tăvălindu-se 
in curvii ? O  poate fi mai greţos? O! ce nebunie; 0! 
ce smintire! Dară dc unde şi cum a pătruns în sufle
tul omului această pofta nebună, care a adus natura 
in halul celor ce se războiesc, l:>a încă cu atât mai rău 
decât ale acelora, cu cât şi sufletul e mai înalt şi mai 
bun decât trupul? Vai nouă, dacă ajungem a fl mai 
fără minte decât animalele necuvântătoare, şi mai ne
ruşinaţi decât cânii, căci nicăiri printre dânsele nu vei 
găsi astfeliu de împreunare, ci natura ’şi cunoaşte ho
tarele sale! Voi însă, cari săvârşiţi acest păcat, aţi fă
cut. neamul nostru omenesc mai necinstit decât necu
vântătoarele, căci îl batjocoriţi prin asemenea fapte şi 
va batjocoriţi şi înşi-vă.

Dară de unde şi cum oare s’a născut acest rău ? 
Dela dezmerdare, şi dela neeunoştinţă de Dumnezeu. 
Când unia scot din sufletul lor teama de Dumnezeu, 
atunci loate ccle bune fug dela dânşii. Deci, pentru ca 
să nu se întâmple accasta, să avem totdeauna înaintea 
ochilor noştri frica de Dumnezeu. Nimic nu pierde pe 
om atât de tare, ca atunci când el cade de pe această 
ancoră, dupre eum iarăşi nimic nu’] poate salvă ca 
aceasta, dacă el îşi arc necontenit ochii aţintiţi spre ea. 
Dacă noi având înaintea ochilor pe un om şi totuşi ne 
sfiim de a face păcate, şi de multe ori ne ruşinăm până 
şi dc slugile celc mai liniştite, şi prin aceasta nu facem 
nimic absurd, apoi de aici poţi pricepe câtă siguranţă 
am aveâ, dacă veşnic ne-a ni gândi Ia frica de Dum
nezeu. Când noi ne vom găsi aşă, atunci diavolul nu se 
va puteâ aruncă asupra noastră, de vreme ce s'ar trudi 
în zădar; dară dacă ne va găsi rătăciţi din calea cea 
dreaptă, şi mergând fără nici un frâu, atunci şi el luând 
motiv eliiar dela noi, va putea uşor ca să ne lege din 
loate părţile şi să facă cu noi tot ceiace voieşte. Dupre 
cum păţesc şi slugile cele leneşe, eă ducându-se în piaţă 
să târguiască, ele insă lăsând la o parte scopul pentru 
care fusese trimise de stăpânul lor, se alipesc de cei ce 
stau degeaba acolo şi’şi pierd timpul fără rost, tot aşâ 
păţim şi noi daca ne depărtăm dela poroncile lui Dum
nezeu. Căci şi noi am stat ca şi acelea admirând bo-
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frăţia, frumuseţa trupului, sau şi altele cari nu ni suni 
folositoare întru nimic, şi noi, zic, am stat privi ndu-ie, 
dupre cum şi slugile cari mergând în piaţă, în loc să’si 
vadă de treaba lor, stau şi privesc la ghid uşii le unora 
dintre cerşitori, şi cârc apoi venind acasă târziu pri
mesc lovituri dela stăpâni. Multe încă uită să se mai 
întoarcă acasă, fiindcă se iau după cei ce se sluţesc şi 
fac astfeliu de comedii.

Inaă, iubiţilor, să nu facem şi noi aşa. Şi noi am 
fost trimişi aici de stăpânul a toate, spre a  îndeplini 
multe îndatoriri grabnice, şi dacă le lăsăm acelea si 
stăm distraţi privind )a asemenea nimicuri, pier zand u - n c 
tot timpul în zadar, apoi vom luâ pedeapsa cea mai 
grea. Dacă tu voieşti să stai degeaba, apoi ai înainto-ţi 
ceiace eşti datori li să  admiri^ şi pentru care poli să’ţi 
petreci tot timpul vieţei tale; ai inainte-ţi lucruri do 
acelea, cari nu sunt vrednice de râs, ci de adm irat si 
de laude nesfârşite. Cel ce adm iră cele de râs, dem uite 
ori şi el este de râs, şi chiar mai rău decât bufonii. 
Deci, pentru ca nu cumva să păţeşti de acestea, fugi 
degrabă la treaba ta. De ce ai stat, spune-mi, uitându- 
te cu ochii holbaţi la boşăţie, şi te găseşti ca şi îna
ripat la ideia de a o avea? Ce vezi tu acolo de admi
rat şi vrednic de a-ţi cuceri ochii? Caii aceia împodo
biţi cu aur, servitorii aceia, din cari unia barbari, iară 
alţii eunuci, îmbrăcaţi cu haine luxoase pe dinafară, pe 
când sufletul lor e moleşit cu desăvârşire, cu căutătura 
plină de mândrie, sau alergările acelea şi vucUil de 
acolo? Şi cum pot fi acestea vrednice de' adm irat? Că 
dânşii au ridicat fn picioare lumea întreagă, şi până 
chiar şi pe cerşetorii aceia cari ioacă şi şuieră prin 
tâ rg?  Fiindcă şi aceştia cuprinşi de lipsa cea mare de 
virtute, joacă mai de râs decât jocul acelora, pur- 
tându-se in toate părţile, astăzi de pildă la o masă lu
xoasă, mâine în lupanarele femeilor curvc, altădată 
înaintea roiului aceluia de linguşitori, sau înaintea unei 
mulţimi de paraziţi. Dacă aceia sunt îmbrăcaţi în 
haine aurite, apoi tocmai pentru aceasta sunt de jălit, 
fiindcă pentru dânşii sunt de preţ tocmai acele lucruri 
care nu preţuiesc nimic. Să nu-’mi spui de haine, ci 
desvăteşte sufletul lor, priveşte în el şi vezi dacă nu 
cumvâ este încărcat de mii de rane, şi îm brăcat cu 
zdrenţe, pustiu şi nesprijinit de nimeni. Ce folos poate



OM 1L U  VI 55

fi din nebunia cea de dinafară? Fiindcă este mult mai 
bine de a  fi cineva sărac şi să vieţuiască in virtute, de 
cât să fie împărat şi să vieţuiască în păcate. Săracul' 
se bucură de toată mulţămirea sufletească, el nici nu 
simţeşte sărăcia cea dinafarhică, din cauza bogăţiei 
dinăuntru, pe când împăratul dezmerdându-se în cele 
ca riii'i sunt de nici un folos, este chinuit tocmai în cele 
oe-i sunt, mai interesante, adecă în suflet, în cuget şi în 
gândurile cele multe, care sunt nedespărţite de el.

Acestea ştiindu-le, iubiţilor, să aruncăm dela noi 
hainele cele aurite, şi să îmbrăţişăm virtutea şi plăcerea 
izvorită din ea, căci numai astfeliu ne vom bucură şi 
aici ca şi acolo de adevărata mulfămire, prin charul şi 
filantropia Domnului nostru Iisus Christos, căruia îm
preună eu Tatăl şi cu sf. Duch, se cade slava, în vecii 
vecilor. Amin.

O M I L I A  1TI

„Şi precum n’au cercat ii a aveâ. pe Dum
nezeu întru cunoştinţă, aşâ i-a dat pre ii Dum
nezeu întru minte neiscusită, a face cele ce nu 
se cade“. (Cap. 1, 28).

Ca să nu creadă ii că dacă a  vorbit cam mult de 
pederastie, prin aceasta a făcut aluziune la dânşii, 
deaceia trece deodată la alte feliuri de păcate, şi întreaga 
ideic a întoarce asupra altor persoane. Dupre cum obiş
nuieşte totdeauna când discută cu credincioşii despre 
păcate, şi când voieşte a se depărta dânşii de ele, că 
aduce de faţă ginţile, zicând: „Nu întru patimă de 
poftă, ca şi p ăg ân ii carii nu cunosc pre Dura- 
nezeu“ şi iarăşi: „ca să nu vă întristaţi ca şi 
ceialalţi cari n’au nădejde" (I. Tiiesal. 4,5.13), ast
feliu şi aici arată păcatele acelora, şi-i lipseşte de orice 
iertare, fiindcă dacă ii cutează a  face astfeliu de păcate, 
aceasta nu vine din neştiinţă, ci din precugetare. De 
aceia nu zice «precum nu au cunoscut pre Dumnezeii» ci
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„precum n’au cercat ii a aveâ pre Dumnezeu 
întru cunoştinţă*1, adecă păcatele acestea nu izvorăsc 
din neştiinfă’ nu sunt săvârşite fără precugetare, ci 
dintr’o judecată stricată, şi nu din cauza trupului, după 
cum zic unii eretici, ci din pofta cea rea, care şi este 
obârşia tuturor relelor. Fiindcă mintea ior s ’a făcut 
necercată, apoi la urm ă toate le-au resturnat pe dos, 
căci aşa se întâmpla când vizitiul este stricat. <

„Plini fiind de toată nedreptatea, de curvie, 
de yicleşug, de lăcomie, dc răutate*' (Vers. 29),
Priveşte cum toate sunt prin extensiune, căci sunt plini, 
zice, de ,,toată nedreptatea11. După ce numeşte in 
general răutatea, apoi înseamnă şi părţile răutăţei în 
special, căci zice: „Plini de pizmă, de ucidere, de 
sfadă, de înşelăciune, de năravuri rele, şopti- 
tori, grăitori’ de rău, urîtori de Dumnezeu'1 
(Vers. 30), iară cele ce se cred de mulţi ca indeferente, 
le trece în rândul păcatelor, ba încă măreşte acuzaţiunea, 
şi le ridică tocmai în fruntea păcatelor, zicând: ,,OCă- 
rîtori, semeţi, trufaşi1', a  păcătui, şi totodată păcă- 
tuind a te gândi şi la lucruri mari, e faptul cel mai 
uricios, pentru care şi pc Corintheni ’i acuză, zicând:
„şi vo i V’a ţi semeţit“. (I Cor. 5, 2). Daca cineva 
mândrindu-se pentru succesele sale şi încă pierde totul, 
dară apoi cel ce se mândreşte fiind încărcat de păcate, 
de ce pedeapsă nu este vrednic? Un astfeliu de om nici 
nu mai poate a se căi la urmă. Apoi adaogă: „aflători 
d e  r e le “ , arătând prin aceasta, că nu se muljămiau 
cu păcatele ce Ic aveau, ci încă mai descoperiau şi al
tele din nou, ceiace iarăşi e faptul unor oameni cari 
judecă şi-şi dau seamă dc ceiace fac, şi nu a unora ce !
sunt traşi cu deasila. Arătând flecare rău în parte, şi 
dovedind că prin aceasta ii s’au resculat chiar contra 
naturei, căci zice: „neascultători de părinţi, neîn 
ţ e l e g ă t o r i  — ajunge cu vorba chiar la obârşia acestor 
păcate, numindu-i ^nestatornici întru aşezământuri, 
fără dragoste1'. O asemenea cauză a răutăţei o arată 
şi Christos când zice: „Iară când se v a  îmulţi fără 
de legea, va răci dragostea a multora". (Math,
14, 12). Tot aceasta o spune şi Pavel aici, zicând: „ fă ră
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dragoste, neîmpăcaţi, nemilostivi“ arătând că prin 
aceasta au, trădat chiar însuşi darul naturei. Aşâ dară 
şi noi avem unii calră alţii oarecare familiaritate natu
rală, pe care şi animalele cele sălbatece o au printre dân- 
sele, dupre cum zice: „Toată vietatea iubeşte pe 
cea asemenea ei, şi omul pe aproapele’ său“,
însă aceştia sunt mai sălbateci chiar decât fiarele codrului.

Deci, prin toate acestea apostolul ni-a prezentat 
boala intrată în lume prin credinţele cele rele, şi a ară
tat lămurit că această boală este provenită din trândăvia 
celor ce pătimesc de ea. La urmă arată şi aici, dupre 
cum a făcut şi acolo unde vorbeşte de credinţi, că şi 
aceştia sunt lipsiţi de orice iertare, pentru care şi zice: 
„Carii dreptatea lui Dumnezeu ştiind, că cei ce 
fac unele ca acestea vrednici de moarte sunt, 
nu numai fac acestea, ci încă şi bine-voiesc 
(încuviinţează) cu cei ce fac*1 (Vers. 32). Punând 
aici două anUtliezc, pe amândouă le răstoarnă deodată. 
«Şi co ai de răspuns, 2ice; că nu ai ştiut ce trebue să 
faci? Dară chiar de nu ai ştiut, tu eşti cauza, căci ai 
lăsat pe Dumnezeul cel cunoscut ţie. Acum eu iată că 
t.c-am dovedit prin multe cunoseătoriu şi ştiutoriu dc 
ce trebuia să faci, şi cu toate acestea păcătuind cu bună 
voia ta. Dară eşti atras de păcat? Şi de ce conlucrezi 
ca să păcăli!iască şi alţii, şi’i Jauzi când păcătuesc ?» 
,,Xu numai că fac acestea, ci încă şi bine-voesc 
[încuviinţează) cu cei cc le fac“, zice, adecă mai 
întâiu pune ceiace este neiertat, însă imediat adaoge că 
şi a lăudă pe cel ce păcătuieşte încă este neiertat şi 
foarte uricios.

După ce mai întâiu spune acestea, prin cele ce ur
mează încă mai înfricoşat prezintă faptul, căci zice: 
„Pentru aceia fără de răspuns eşti, o, omule! 
tot cel ce judeci, căci întru ce judeci pe altul, 
pre tine -însu-ţi te osândeşti11 (Cap. 2, 1). Acestea 
le zice adresându-se stăpânitorilor, fiindcă şi cetatea 
aceia avea pe atunci stăpânirea lumei întregi. Dc aceia 
preîntâmpinându-i Ii zice: «singur îţi ridici dreptul de 
justificare, oricine ai fi tu, căci când tu judeci pe cel 
prcacurvariu, şi singur preacurveşti, chiar dacă nu te-ar 
judeca nimeni dintre oameni, totuşi în condamnarea ce
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ai aplicat-o celui vinovat de preacurvie, ai pronunţat lio- 
tărirea şi asupră-ţi».

„Şi ştim că judecata Lui Dumnezeu este 
dupre adevăr asupra celor ce tac unele ca a- 
cestea“ (Vers. 2). Ga să nu zică cineva: «am stepat 
până acum de groaza» dc aceia apostolul spune că la 
Dumnezeu nu este ca aici pc pământ, fiindcă aici unul 
este pedepsit, iară altul scapi de pedeapsă făcând ace
leaşi fapte rele, acolo însă nu aşâ. Cum că cel ce ju 
decă cunoaşte dreptatea, aceasta o spune el aici, însă 
cum şi de unde cunoaşte, nu spune, fiindcă erâ de pri
sos. Când însă vorbeşte de necuccrnicie, atunci le arată  
]*e amândouă: şi că cunoscând pe Dumnezeu nu l-au 
cinstit, şi ea l-au cunoscut din însăşi făpturile lui; eu 
alte cuvinte fiindcă nu erâ tuturor cunoscut acest lucru, 
de aceia a spus şi cauza,—■ ţ>e când aici trece cu ve
derea, fiindcă aceasta c m ărturisită dc toţi. Gând el zice: 
„tot cel Ce judecă11 nu se adresează numai stăpâni- 
torilor, ci şi celor proşti şi celor stăpâniţi. Fiindcă dacă 
nu toţi oamenii au tronuri, dam  nu toţi au la dispoziţie 
călăi şi obezi, totuşi şi aceia judecă, pe cei ce greşesc, 
fie în conversaţiile şi în adunările lor, fie în conştiinţa 
lor, şi nimeni n’a r  îndrăzni bună-oarâ să zică că prea- 
curvariul nu este vrednic de pedeapsă. «Dară, zici, aceia 
judecă pe alţii, şi nu pe dânşii». Ei bine, de aceia şi 
apostolul se ridică cu toata puterea asupra lor, şi zice: 
„Şi oare socoteşti aceasta, o, omule! tu, cel ce 
judeci pre cei ce fac unele ca acestea, şi tu 
însu-ţi aceleaşi faci, că vei scăpă de judecata 
lui Dumnezeu?*1 (Vers. 3). De judecata ta nu scapi, 
şi vei scăpă de judecata lui Dumnezeu? Fiindcă a arătat 
păcatul cel mare din lume, din credinţele lor, din fapte, 
din aceia eă fiind înţelepţi şi având la îndămână na
tura care să’i povăţuiască, şi că ii nu numai că au 
părăsit pe Dumnezeu, ci chiar au preferat în locul lui 
asemănările târîtoarelor, şi au necinstit virtutea, deşi 
însăşi natura se împotriviâ de a fugi la păcate de a- 
celea care erau contra sa, apoi ajunge la urm ă la con- 
eliiziunca naturală, că vor fi pedepsiţi cei ce fac de 
acestea. „Şi resplătirea ce li se cădeă, zice, a r ă 
tăci r ei lor, întru sine-şiluându-o“,—  dară fiindcă nu
o simţesc, de aceia a  arătat şi o altă pedeapsă, de care
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ii sc msjăiiminiă. Deşi de altfeliu a arătat-o şi pc a- 
ce;ista, căci când e) zice: ,,că judecata lui Dumne
zeu este dupre adevăr*1 nimic alta nu spune decât 
aceasta. Cu toate acestea el îşi pregăteşte armele cu
vântului şi din alte împrejurări, căci zice: ,,Şi oare 
socoteşti aceasta, o, oinule! tu cel ce judeci pe 
cei ce fac unele ca acestea, şi tu însu-ţi ace
leaşi faci, că vei scăpa de judecata lui Dum
nezeu?11 Cum? Tu nu ai putut scăpa de judecata ta 
proprie, şi vei putcâ scăpa oare tle judecata lui Dum
nezeu? Şi cine a r  putea spune aceasta'? Dacă tu singur 
te-ai judecat, <ăci atât de mare este puterea tribuna
lului din tine, încât nu te-ai putut cruţă, dară încă Dum
nezeu, care este fara ]>ăcal, .şi care este nemărginit în 
dreptatea lui, cum de nu va tace aceasta cu atat mai 
mult? Tu te-ai certat singur pe sine-ţi, .şi Dumnezeu 
oare are să te aprobe, şi are să te laude?’Şi cum s’ar 
putea una ca aceasta? Iată că Iu eşti vrednic de o mai 
mare pedeapsă, decât acela pe cârc l-ai judccal şi con
damnat, fiindcă nu este acelaş lucru: a păcătui simplu, 
cu a pedepsi pe un altul păcătos, şi apoi a eădeâ şi tu 
in aceleaşi păcate pentru care l-ai pedepsit.

Ai văzut acum, cât s’a mărit păpitul? «Dacă tu, 
zice, pedepseşti pe col ce a greşit, mai puţin, deşi ar 
trebui să te ruşinezi însu-ţi, —a p ă  cum oare Dumnezeu 
nu te va judecă şi pedepsi mai ales jk; tine, care ai pă
cătuit mai mult, care dejâ şi eşti condamnat de cuge
tul tău? Iară de zici [toate: «cunosc bine ca sunt vred
nic de pedeapsă», însă pentru îndelunga răbdare a lui 
Dumnezeu dispreţu ieşti ideea aceasta, şi cutezi a  păcătui 
încă, fiindcă pedeapsa nu o iai acum, apoi dacă ai fi 
drept a r  trebui ca tocmai pentru aceasta să te înfrico
şezi şi să tremuri. Să nu crezi că dacă n’ai lost pe
depsit până acum, apoi nu vei fi nici de acum, ci încă 
vei fi pedepsit mai tare, dacă rămâi neîndreptat în fap
tele tale».

De aceia şi adaoge zicând: „Sătl nu bagi samă 
de bogăţia bunătăţei lui, şi de îngăduinţa, şi 
de îndelunga răbdarea lui, necunoscând că bu
nătatea lui Dumnezeu, te aduce la pocăinţă*1? 
(Vers. 4). Lăudând îndelunga răbdare si bunătate a lui
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Dumnezeu, şi arătând câştigul col mare do; atei pentru 
cei ce bagă samă, prin aceasta voieşte a m ări frica îti 
auditoriu şi a  atrage pe păcătoşi la pocăinţă. Dupre 
cum lx>gătia bunătăţei sale este motiv de mântuire pentru 
cei ce o întrebuinţează bine, tot aşâ şi pentru cei ce o 
dispreţuiesc este motiv de o mai m are pedeapsă. Tocmai 
aceasta ed e  luat aminte, că Dumnezeu fîina bun şi în
delung răbdător iu nu te pedepseşte îndată, şi când tu 
exprimi această ideie, nimic alta nu spui, decât m ări
mea pedepsei ce ţi se va da. Bunătatea o ara tă  Dum
nezeu c a sa  te scapi de păcate, iară nu ca să mai adaogi, 
şi dacă nu faci aceasta, pedeapsa va fl mai îngrozitoare. 
Tocmai pentru aceia nu trebuie a păcătui, fiindcă Dum
nezeu este îndelung răbdătoriu, şi deci nu trebuie a  lua 
acea bunătate ea tnotiv de nerecunoştinţa, fiindcă dacă 
el este îndelung răltdătoriu, negreşit că şi pedepseşte. 
Şi de unde se în vederează aceasta ? Din cele ce urmează. 
Dacă răutatea este marc, iară cei răi nu ’şi-au luat 
răsplata, de necesitate că ’şi vor luâ-o, fiindcă dacă oamenii 
nu pot trece eu vederea acest lucru, apoi cum se poate 
ca Dumnezeu să-l treacă nebăgat în seamă f Aşâ că de 
aici a  introdus apostolul ideia şi despre judecata, fiindcă 
a  ara tă  că mu!l,i nepedepsiţi aici sunt răspunzători dacă 
nu se vor pocăi, prin aceasta introduce judecata, şi încă 
prin extensiune.

De aceia zice: „Ci dupre împetrirea ta şi 
nepocăita inimă, îţi aduni ţie mânie în ziua 
mâniei şi a descoperirei dreptei judecăţi a lui 
Dumnezeu“ (Vers. 5). Când cincvâ nu se moaie nici 
p rin  bunătatea lui, şi nici prin frica de el nu se pleacă, 
apoi ce poate fi mai nemlădios ca acesta? După ce dcci 
a  arătat bunătatea lui Dumnezeu şi filantropia lui, la 
urină a ra ta  şi pedeapsa, căci el este nc’mblânzit cu cel 
ce nici aşa nu se întoarce din calea rătăcirei. Şi tu pri
veşte cum apostolul întrebuinţează cuvinte principale in 
expresiuniîe sale. ,,’Ţi aduni mânie, zice, în ziua 
manieiu arătând prin aceasta totul, şi cauza nu este 
cel ce judecă, ci cel judecat. «Singur îţi aduni mânie, 
zice, iară nu Dumnezeu îţi adună. El a  tăcut tot ce tre
buia, şi te-a creat pe tine fiinţă înţelegătoare, mai pre
sus de toate fiinţele, cunoscătoriu al celor bune şi al 
celor rele; ţi-a arătat îndelungă răbdare şi te-a chemat
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la pocăinţă, te-a ameninţat cu ziua cea înfricoşată, şi 
astfeliu prin toate acestea, el te-a atras spre pocăinţă. 
Deci, daca după toate acestea tu rămâi în îndărătnicie, 
singur îţi aduni mânie in ziua mâniei şi a descoperim 
dreptei judecăţi a lui Dumnezeu». Ca nu cumva auzind 
dd mânie să’ţi închipui vre-o patimă, a adaos imediat 
„a dreptei judecăţi a lui Dumnezeu11, «ine a  zis 
cl „a descoperi re i‘\  căci atunci se va descoperi aceasta, 
când fiecare va luă plata după merit. Aici mulţi înrâu
resc şi trec pe lângă dreptate, dară acolo nu va fi aşâ.

„Care va răsplăti fiecăruia dupre faptele lui, 
celor ce dupre răbdarea lucrului bun“ (Vers. 6.7). 
Fiindcă apostolul prin vorbele dinainte devenise înfrico
şa toriu .şi greoiu, vorbind despre judecata -viitoare şi 
osândă, apoi nu deodată a ajuns !a pedeapsa aşteptată* 
ci a întors vorba la ceva mai plăcut, adecă Ia răsplata 
faptelor bune, pentru care şi zice: „celor ce dupre 
răbdarea lucrului bun caută slavă, şi cinste, şi 
nestricăciune, şi viaţă veşnică". Aici face aluziune 
la cei căzuţi în ispite, pe car’i-i deşteaptă, şi arată că 
ii nu trebuie a se încuraja numai in credinţă, fiindcă, 
acel tribunal este cercetătorii! şi al faptelor.

Priveşte pe apostol când vorbeşte de cele viitoare, 
cum eJ nu poate să spună desluşit bunurile de acolo, ci 
spune numai de slavă şi cinste. Fiindcă toate acele 
bunuri covârşesc cele omeneşti, de aceia nu poate a arătă 
lămurit, neavând o icoană fidelă a acelor bunuri, ci djn 
(«le ce se cred de noi a  fi strălucite, ca slava, cinstea 
şi viaţa, să încearcă să ni reprezinte pe acelea, pc cât 
poate, fiindcă acestea sunt foarte dorite de noi oamenii. 
Dară acele bunuri nu sunt ca acestea, ci cu atât mai 
bune decât acestea, cu cât sunt şi nestricăcioase şi ne
muritoare. Ai văzut cum el ni-a deschis uşile despre 
învierea trupurilor, numind-o nestricăciune? — fiindcă 
nestricăciunea este a trupului celui stricăcios. Apoi, ca. 
şi cum nu erâ deajuns aceasta, a  adaos: „Slavă şi 
cinste". Toţi vom învia nestricăcioşi, însă nu toţi în 
slavă şi cinste, ci unii în osândă, iară alţii în viaţă veşnică.

„Iară celor prigonitori11 (Vers. 8). Acum iarăşi 
începe a lipsi de iertare pe cei ce vieţuiesc în răutate,, 
şi-i arată căzuţi în ea din.cauza certelor şi a lenevirei. 
,,Cari se puii împotriva adevărului, si se supun
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nedrepiăţei, mânie şi urgie", fată aici .şi a doua 
învinovăţire, fiindcă ce îndreptare vor putea avea cei 
ce fug de lumină, şi preferă întunerecul ? Şi nu spune 
că  sunt siliţi şi tiranisiţi de cineva, ci ,,SC supun n e- 
■dreptăţei“, adeca căderea lor este din intenţiune, şi 
nici dccum. vr’un p icat din silă. „Mânie şi urgie, 
necaz şi strâmtorare preste tot sufletul omului 
celui făcătoriu de rău" {Vers. y) adică, chiar de a r  
fi cineva Ixjgat, chiar de a r  fi consul, sau şi împărat, 
totuşi cuvântul judecăţei acclia nu are in vedere pe 
nimeni, ci numai faptele fiecăruia, căci înaintea lui nu 
au nici o trecere demnităţile omeneşti.

Arătând deci, covîrşirca boalei, şi adăogândşi cauza 
ei, adecă ca vine din lenevirea celor ce pătimesc, cum 
şi sfârşitul, adecă că pe dânşii îi va urm ă pierderea de- 
.Săvârşită, spunând şi de uşurinţa îndreptărei, iarăşi în
greuiază în osânda şi aici pc .Iudeu. Cel ce s’a bucurat 
de o mai mare învăţătură, este vrednic a  primi şi o 
mai mare pedeapsă făcând nelegiuiri. Aşa dară cu cat 
vom lî mai înţelepţi şi mai puternici, cu atât. mai mult 
vom fi pedepsiţi păculuind. Dc eşti bogat, ţi se va cere 
mai mult ca celui sărac; de eşti mai înţelept, ţi se cerc 
*şi mai multă supunere; de eşti îm brăcat cu vre-o putere, 
ţi se cer şi succese mai strălucite, şi în .toate in fine 
trebuie a contribui.în m ăsură cu puterea ce o ai.

„Slavă, şi cinste, şi pace tot celui ce face 
binele, Iudeului mai întâiu, şi Elinului" (Vers. 10). 
De care Iudeu spune, şi de cari Elini vorbeşte el aici? 
De cei mai ’nainte de venirea lui Christos, fiindcă cu
vântul lui nu a  ajuns încă la timpurile charul ui, ci încă 
:stăruieşte asupra timpurilor dinainte, curăţind mai de 
departe şi nimicind distanţa dintre Iudeu şi Elin, ca 
-astfeiu când va vorbi de timpurile eharului, să nu se 
pară că el inventează ceva nou şi greoiu. Pentru că dacă 
şi in timpurile dinainte, pe când încă charul nu stra- 
luciâ atât de mult, şi pe când cele ale Iudeilor erau re
numite, strălucite şi respectate de toii, şi totuşi nu erâ 
nici o distanţă între Iudeu şi Elin, apoi ce cuvânt ai 
aveâ de spus că şi după atâta  manifestare a eharului 
a r  fi vre-o distanţă, sau vre-o deosebire atât de mare? 
De aceia apostolul pregăteşte mai dinainte terenul eu 
multa osîrdie, ca astleliu auditoriul, aflând că şi în tim
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purile dinainte pf «io nu na acelaşi lucru, să primească 
aceasta cu atât mai mult după primirea adevăratei cre
dinţi. Elini numeşte el aici nu pe ce) căzuţi în idolola- 
trie, ci pc cei cinstitori de Dumnezeu, jw eei ce ascultau 
de lege;», naturală, pe cei cc pe lângă cele mai remar
cabile ale Iudeilor păstrau cu sfinţenie şi toate cele cc 
contribuiau la întărirea evseviei, ca de pildă cei de pe 
lângă Melchisedek, ca lob, ca Ne ne vi tenii, şi ca Cornelie 
sutaşul. Aşâ dară el de pc acum surpă mai dinainte 
deosebirea dintre tăierea si nctăierea împrejur, şi de 
departe caută a  dărîm â această deosebire, ca astfeliu 
să ajungă Ia ideia propusă fără nici o bănuială, ceiace 
este o particularitate a înţelepciunci apostolice. Dam ar 
fi arătat că acea deosebire a dispărut în timpurile cha- 
rtilui, s’a r fi părut cuvântul lui supus băuuielelor; piî 
când povestind de răutatea ce stăpân iâ pe atunci luinca, 
şi unde se sfârşesc cele ale răutăţei, ca urmare firească 
ajunge cu vorba aici, şi deci face ca învăţătura lui să 
fie nebănuilă. Cum că aceasta o voieşte el şi pentru 
aceasta a  construit frazele aşâ cum s e  văd, este .înve
d e r a t  de acolo, că dacă el n’a r fi avut această intenţiune, 
a r  li fost deajuns să zică: „Dupre împetrirea. ta şi 
nepocăita inimă, îţi aduni ţie mânie în ziua 
mâniei1' şi a r  fi contenit cu această chestiune, căci erâ 
deajuns; însă fiindcă nu aceasta e râ  ceiace el căutâ, 
adecă să vorbiască despre judecata viitoare numai, 
ci să şi arate că Iudeul nu aveâ nimic mai mult decât 
Elinul, ca să fie îndreptăţit de a cugeta lucruri îqari 
dc dânsul, dc aceia păşeşte mai departe în desvolta- 
rea ideei întrebuinţând şi o ordine perfectă.Gâiideşte-te 
bine: a înfiricoşat auditoriul, i-a c'lădît ca un castel 
ziua cea înfricoşată, a spus cât rău este de a vieţui 
ci ne vă în răutăţi, a arătat că nu este nimeni care să 
păcătuiască din neştiinţă, şi deci să răm ână nepe
depsit, ci chiar dacă nu este acum, va fi negreşit 
pedepsit, însă prin toate acestea el voieşte a prepara 
ideia, că învăţătura Icgei nu erâ tocmai dintre cele mai 
importante şi mai urgente. Slava şi cinstea -M acordă 
in fapte, şi nici cat în tăierea sau netăierea împrejuri 
După ce deci a arălat că Elinul va fi pedepsit numai 
decât, şi dacă are fapte bune va fi cinstit, la urmă a 
arătat ca legea şi tăierea împrejur sunt de prisos. Aşâ 
dar Apostolul aici războieşte mai cu seamă pc Iudei.
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Fiindcă dânşii erau mai ambiţioşi, întâiu, din cauza în- 
gânfărei ce’i stăpâniă, pentru care credeau de înjositori u 
de a se prenumerâ cu cei dintre ethnici, al doi 1 că, fiindcă 
iuau în bătae de joc ideia creştină că credinţa acopere 
toate păcatele, — de aceia apostolul mai întâiu acuză 
pe Elini, pentru care şi face vorbă, ca astfeliu nebănuit 
şi cu toată sinceritatea să Iov iască pe Judei. Apoi ajun
gând cu vorba în exam inarea osândei, ara ta  că Iudeul 
nu numai că nu este folosit cu nimic din lege, ci încă 
este apăsat fără folos, iară această ide ie o pregăteşte 
începând dc sus dela strămoşii lor. «Dacă zice, Elinul 
este fără nici-o îndreptăţire, fiindcă deşi erâ povăţuit 
de natură şi de cugetul său şi totuşi n’a devenit mai 
bun prin aceasta, apoi cu atât mai mult Iudeul care a 
prim it învăţătura legei şi atâtea bunuri, este fără îndrep
tăţire». Aşa dară convingând u-1 de a primi cu uşurinţă 
această logică sănătoasă trasă din greşalele altora, la 
urm a îi sileşte chiar şi fără voia lui de a o aplica şi la 
propriile sale păcate. Şi pentru ca cuvântul său să fie 
bine primit, îl întoarce şi la împrejurări mai bune şi 
mai plăcute, căci zice: ,,Slavă, cinste şi pace tot 
celui ce face binele, Iudeului mai întâiu, şi Eli- 
nului“. Aici pe pământ ori şi câte bunuri a r aveâ 
cineva, ie capătă cu multe lupte, - chiar bogat de a r fl, 
chiar stăpân itoriu, chiar împărat, — şi dacă nu s’ar 
luptă cu alţii, totuşi cu sine însuşi de multe ori se luptă, 
şi duce un războiţi m are cu propriul său cuget, — pe când 
acolo nu este nimic de feliul acestora, toate sunt. liniştite, 
toate apărate de orice turburare, toate având cu ele 
adevărata pace.

Din cele vorbite mai sus, deci, pregătind ideia că 
şi cei ce nu au legea se vor bucurâ de aceleaşi bunuri 
ca şi Iudeii, adaoge şi dovada necontrazisă, zicând: 
„că nu este făţărnicie la Dumnezeu" (Vers. n). 
Când spune că şi Iudeul şi Elinul păcătuind este pedep
sit, el nu are nevoie de argumente, dară când adaogă 
că şi Elinul se cinsteşte deopotrivă cu Iudeul, aceasta 
voieşte a o argumentă cu dovezi necontrazise, fiindcă 
în adevăr se pareâ ceva minunat şi de necrezut, că şi 
cel ce nu a  ascultat de lege şi de Proroci, se cinsteşte 
dacă săvârşeşte fapte bune. De aceia, după cum am 
spus mai ’nainte, apostolul li excrcitează auzul cu («le-
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Întrecute mai ’nainte de char, că astfeliu cu uşurinţă 
să consimtă ii, că cu atât mai mult se petrece acest, 
fapt după primirea credinţei creştineşti. Mai cu seamă! 
de aici devine el nebănuit, că nu apară numai pe ale 
sale, căci zicAnd: „Slavă, cinste şi pace tot celui 
ce lucrează binele, Iudeului mai întâiu, şi, Eli
nului" imediat adaoge: „că nu CSte făţărnicie la 
Dumnezeu1*. Vai! Cu câtă uşurinţă a ieşit birui tor iu 
in aceasta luptă de principii, căci dacă nu este aşa, iui' 
este după Dumnezeu, şi prin urmare este iăţărnicic la 
mijloc,—însă la Dumnezeu nu este astfeliu de făţărnicie. 
De aici el arată cât de absurdă eră părerea lor. Şi nu 
a spus că dacă nu este aşâ, apoi Dumnezeu este făţarnic, 
ci cevâ mai dem n: ,,Că nu este făţărnicie' la Dum
nezeu adecă el nu se uită la persoane, nu cercetează 
valoarea dinafaraie-ă a persoanelor, ci valoarea lor 
lăuntrică, adecă valoarea faptelor. Aceasta spunând,, 
cl a arătat că Elinul nu se deosebeşte de Iudeu în fapte, 
ci în persoane numai; nu pentru că unul este Iudeu 
şi celalat Elin, acela este cinstit, cară acesta batjocorit, 
ci amândouă acestea vin din fapte. Dară apostolul 
n’a spus chiar aşâ, căci ar fi deşteptai; mânia şi ura 
Iudeului, ci a pus cevâ mai mult încă, zguduindu-li 
cugetele lor şi umilindu-i, încât să primească dovada 
scoasă. Şi care e acea dovadă? Pasagiu! urm ătoriu: 
„Căci câţi fără de lege au greşit, fără de lege 
vor şi pieri, şi câţi în lege au greşit, prin lege 
Se vor judecâ“ (Vers. 12). Aici, dupre cum am mai 
zis, nu numai ca arată egalitatea dintre Iudeu şi Elin, 
ci chiar pe Iudeu îl arată mai îngreuiat prin darea legei. 
Ml inul se judecă fără de lege, însă expresiunea „fără 
de lege“ aici, nu va să zică că e cevâ mai grozav, ci 
din contra, ceva mai îmblânzit, adecă, el nu arc dc acu- 
zătoare legea. Expresiunea „fără de lege“ înseamnă 
că este afară din prevederile legei, şi dcci se condamnă 
numai după cugetul său natural, sau mai bine zis, după 
legea naturei scrisă în cugetul sau. Iudeul însă prin 
lege, adecă el este judecat odată cu legea naturală şi 
de lege, care îl învinovăţeşte, fiindcă cu cât s’a bucurat 
de o mai mare luare aminte, cu atât va fi şi pedepsit 
mai mult. Ai văzut cum apostolul a  demonstrat că Iudeii

3825 S
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au mai mare nevoie dc a dâ năvală la char, adecă la 
credinţa creştină? Fiindcă ii spuneau ca nu au nevoie 
de char, fiind îndreptăţiţi prin lege, iată că apostolul 
li arată, ca tocmai ii au mai mare nevoie dccât Elinii, 
de oarece mai inult vor fi şi pedepsiţi.

Apoi iarăşi luptându-se pentru desvoltarea celor 
vorbite, adaoge şi o altă dovadă, zicând: „Că nu au
zi torii legei sunt drepţi Ja Dumnezeu*' — şi bine 
a zis „la Dumnezeu11, Căei înaintea oamenilor poate 
sunt cinstiţi şi fac mare vuet p e n t r u  aceasta, pc când 
înaintea lui Dumnezeu cu totul din contra, „ci fă
cătorii legei se vor îndreptă*1 (Vers. 13). Ai văzut 
cu câtă prisosinţă de dovezi răstoarnă credinţele lor, 
aducându-le la un rezultat cu totul contrariu ? Daca tu, 
zice, pretinzi a te mânlui prin lege, mai ’ntâiu de tine 
stă Elinul, care se arată făcătoriu al celor scrise în lege». 
Şi cum se poate să fie făcătoriu al legei, dacă n’a tost 
auzitoriu al ei? «Se poate, zice, şi încă nu numai aceasta, 
ci şi mai mult cevâ, căci nu numai ca se poate să de
vină cineva făcătoriu al legei fără să fi auzit, ci se poate 
că şi după ce a auzit, sa nu îndeplinească legea», ceiace 
spunând mai jos, o ara tă  cu mai multă claritate: „Deci, 
tu, cela ce înveţi pe altul, pe tine nu Le înveţi“? 
zice. Dară aici el pregăteşte o altă dovadă, ca şi cea 
de mai sus, căci zice: „Căci când neamurile cele 
ce n’au lege, din fire fac ale legei, aceia lege 
neavând, ii singuri îşi sunt lege“ (Vers. 14). «Nu 
îndepărtez legea, zice, dâră şi de aici (din legea natu
rală) îndreptăţesc neamurile)). Ai văzut cum el surpând 
credinţa Iudeilor, nu dă nici un motiv contra sa ca necins
tind legea, ci încă din contra lăudând-o, ba încă lăudând-o 
şi înălţând-o mult? Când el vorbeşte de fire (din fire 
iac ale legei), spune de cugetările cele izvorîte dela 
natură. Aşa dară pe aceştia apostolul îi ara tă  mai buni 
decât dânşii, şi cu atât mai mult, cu cât neprimind nici
o lege scrisă, ii s’au arătat mai buni şi fără o asemenea 
lege, cu care Iudeii cred că prisosesc neamurilor. «Tocmai 
de aceia sunt de admirat, zice, că neavând nevoie de 
lege, ii au dovedit ca lac toate ale legei, aţintindu-şi 
cugetele lor la fapte, şi nu la litera legei». Aceasta o şi 
spune el prin următoarele: „Care arată fapta legei
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scrisă întru inimile Sale, împreună-m ărturisiri-' 
du-li lor cunoştinţa lor, şi cugctele lor pârân- 
du-se între sine, sau şi dânduşi răspuns de îndrep
tare, în ziua când va judeca Dumnezeu cele 
ascunse ale oamenilor, dupre evanghelia mea prin 
Iisus Christos1* (Vers. 15.’ 16).

Vezi cum iarăşi li-a pus de faţă acea zi înfricoşată 
şi li-a înfăţişat-o ca fiind apropiată, zguduindu-li cuge
tul .şi arătând u-li ca mai cu samă aceştia trebuia, a fl . 
cinstiţi, cari şi fără lege s’au s ilita  face cele ale legeit' 
Dară ceiace este mai cu sim a de adm irat în înţelep
ciunea apostolică, aceasta e demn de a o spune acum .1 
Adecă reuşind el a arătă prin construirea ideilor şi a 
frazelor, că Elinul este mai superior Iudeului, iată ca 
în recapitulaţie şi concluziunea argumentelor nu pune 
această ideie,’ ca sa nu aţife pe Iudeu. Şi pentru ca să 
a ră t mai lămurit ceiace am spus, voiu vorbi cu cuvin
tele apostolice. Fiindcă a zis: „Cănu auzitorii legei... 
ci făcătorii legei se vor îndrepta** eră natural să 
adaoge: «căci când neamurile cari nu au lege, din fire 
fac ale legei, apoi ele sunt cu mult mai bune decât Iudeii 
cari sunt învăţaţi de lege», însă n’a zis tocmai aşâ, ci 
stă pe loc mărginindu-se cu vorba până la lauda Eli
nilor, iară să mai facă vre-o comparaţie între dânşii, 
ca astfeliu Iudeul să primească cele vorbite. De aceia 
n’a zis aşa, dupre cum am mai spus, ci: „Căci cân d  
neamurile din fire fac ale legei, aceia lege ne
av ân d , ii singuri îşi sunt lege, cari arată fapta 
legei scrisă întru’ inimile sale, împreună măr- 
turisindu-li lor cunoştinţa lor, şi cugetele lor 
parându-se între sine“, adecă că în locul legei e 
deajuns conştiinţa şi cugetul. Prin acestea a  mai ară
tat încă, că Dumnezeu a  făcut pe om destoinic spre; 
alegerea virtuţei şi fugi rea de rele. Şi să nu te mi
nunezi că aceasta o spune şi odată, şi de două şi 
de multe ori, fiindcă pentru apostol punctul acesta era 
foarte important, mai ales pentru cei cc ziceau: «şi de 
ce Christos a venit tocmai acum . . . ? Şi unde eră. 
pronia dumnezeiască în timpurile dinainte»? F a ţa d e  
unia ca aceştia el luptându-se li arată în treacăt, că 
şi in timpurile dinainte, şi chiar mai ’nainte de darea



6 S . OMILIA VI

legei, natura omenească s’a bucurat de ajutoriul proniei 
dumnezeieşti, fiindcă cele cunoscute ale lui Dumnezeu 
arătate erau lor, şi ştiau că aceasta e bine, aceia e rău* 
căci pe baza acestor idei judecau pe alţii, ceiace şi face 
pe apostolca să-i ridiculizeze prin expresiunea: „întru ' 
ce judeci pre altul, pre tine însu-ţi te osândeşti1'. 
Deci în contra Iudeilor nu este numai cugetul sau con
ştiinţa, ci şi legea primită. Dară de ce oare a scris apos
tolul pârându-sc, sau şi dându-şi răspuns de 
îndreptare”?—fiindcă, dacă au lege scrisa, şi acolo se 
a ra tă  fapta de urmat, ce are de pârât la urm ă cugetul t  
Dară el nu spune aici numai de celc ce au făcut fiind 
prescrise de lege, ci vorbeşte de întreaga' natură a  cu
getelor, ca şi (-.uni pare-că a r  zice: «Atunci vor stă pe 
loc cugetele noastre, unele pîrîndu-ne, altele dând răs
puns de îndreptare, astfeliu că omul nu va avea nevoie 
de alt acuzatoriu înaintea acelui tribunal înfricoşaţi).. 
Apoi mărind frica auditoriului, el n’a zis «când va ju 
decă Dumnezeu păcatele oamenilor», ci „cele ascunse 
ale oamenilor1'. Fiindcă a zis mai sus: „Şi oare 
socoteşti aceasta, o omule! tu, cel ce judeci pre 
cei ce ’fac unele ca acestea, şi. tu însu-ţi ace
leaşi faci, că vei scăpa de judecata iui Dum- 
nezeu“? —  apoi ca nu cumvâ să-ţi închipui o aseme
nea părere, pe care tu o ai faţă de alţii, ci să ştii că 
judecata lui Dumnezeu este cu mult mai dreptă decât a  
ta, a adaos „cele ascunse ale oamenilor" şi „dupre 
evanghelia mea prin Iisus Christos", fiindcă 
oamenii stau ca judecători numai ai faptelor săvârşite 
la arătare.

Deşi mai sus a  vorbit numai de Tatăl, totuşi după 
ce i-a zguduit cu frica, a adaos şi de Iisus Christos, 
şi nu cum s’a r  întâmpla, ci după ce şi aici aminteşte 
de Tatăl, vorbeşte şi de Christos. Prin aceste cuvinte 
el înalţă şi demnitatea predicei, ca şi cum a r zice: 
«ceiace natura a învăţat din început pe om, aceasta o 
vesteşte cu glas m are şi predica evangheliei». Ai văzut 
cu câtă înţelepciune i-a legat şi de evanghelie, şi de 
Christos, şi totodată a  dovedit că cele ale noastre nu 
stau aici pe loc, ci m erg mai departe? Ceiace a zis mai 
sus, că: „îţi aduni ţie mânie în ziua mâniei^
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aceiaşi spune şi aici prin vorbele: „în ziua când va 
judecă Dumnezeu cele ascunse ale oamenilor".

') Deci, flecare să între în conştiinţa sa, şi soco- 
tindu-şi păcatele făcute, singur să’şi ceară răspundere 
dreaptă, ca nu cumva să fim atunci judecaţi cu lumea 
întreagă. Grozav este acel tribunal, înfricoşat este tro
nul acela, responsabilităţile sunt încărcate de cutremur, 
rîu de foc curge atunci. „Fratele nu izbăveşte, au 
izbăvi-va omul"? (Ps. 48, 7), Adă-ţi aminte de cele 
spuse în evanghelie, de îngerii carii trec în toate părţile, 
de căm ara de nuntă închisă, de candelele celc stinse, 
de puterile cari târăsc în cuptoriul cel cu foc. Mai gân- 
deşte-te apoi şi la aceia, că dacă astăzi s’a r aduce de 
fa|ă aici în biserică vre-o faptă ascunsa a unuia dintre 
ncii, cât de mult n’a r fl dorit acela ca mai degrabă să 
se deschidă pământul şi să-l înghită de viu, decât să 
aibă atâţia m artori ai răutăjei sale! Dară încă atunci 
ce nu vom suferi, când cele ascunse ale noastre vor 
fi aduse în mijlocul întregei lumi, ca în tr’un teatru stră
lucit şi vestit, şi când cei ce ne cunosc şi cei ce nu ne 
cunosc se vor uită cu curiozitate ia toate faptele noastre? 
Dară vai! De unde mă vad eu silit a vă înfricoşa pe 
vo i! Trebuie oare ca purcezând deUa consideraţia oame
nilor, să fac aceasta, să vă vorbesc de frica de Dumnezeu 
şi de hulirea numelui său cel sfîntf Căci ce vom fi noi 
atunci, spune-mi, când fiind legaţi, şi dinţii scrâşnindu-ni 
de frică vorn fi aruncaţi în întunerccul cel mai din afară ? 
Sau mai bine zis ce vom face, ceiace este mai grozav decât 
toate, când noi supărăm pe Dumnezeu? Dacă cineva 
are minte şi simt, numai înfiinţând o sc  înaintea lui 
Dumnezeu şi a suferit deja gheena, dară fiindcă nu se 
înfricoşază de aceia, apoi a ameninţat cu focul cel veşnic. 
Ar trebui ca noi să ne întristăm, nu atunci când suntem 
pedepsiţi, ci atunci când păcătuim. Ascultă pe Pavel 
cum se vaetă pentru păcatele de care nici nu mai erâ 
ameninţat să fie pedepsit: ,,Nu sunt vrednic, zice, 
de a mă chema apostol, că am alungat biserica 
lui Dumnezeu" (Corinth. 15, 9); ascultă şi pe David 
care crezând că a supărat pe Dumnezeu, chemă asupra

’) Partea morală. Despre judecată şi osândă, şi despre izbă
virea de ele. Despre dragostea că tră  Dumnezeu. (Verott>.
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iui pedeapsa şi zicea: „Fie mâna ta întru mine, si 
în  casa tatălui meu“ (îl Imp. 24, i 7), fiindcă a  su
pără pe Dumnezeu e cu mult mai grozav decât a fi 
pedepsit...

Dară astăzi noi stăm aşa de rău, încât dacă nu 
am aveâ frica de gheenă, nici nu ne-am mişcă m ăcar 
în a face bine. De aceia dacă nu pentru altcevă, cel 
puţin do teama gheenei să ni fie frică de gheena iui 
Christos. Nu aşâ însă cu Pavel, ci ou totul din contra, 
căci el iubiâ pe Christos. Fiindcă noi facem altfeliu, apoi 
de aceia şi suntem pedepsiţi cu gheena. Daca am iubi 
pe. Christos,. precum a r  trebui să-î iubim, am şti că e 
mai grozav decât gheena de a supără pe cel iubit, şi 
fiindcă nu-1 iubim, de aceia nici nu ştim mărimea pe
depsei aceştia. Şi aceasta este cauza pentru care eu 
plâng şi jălesc, căci ce n’a făcut oare Dumnezeu ca să 
fie iubit de noi? Ce mijloc n’a întrebuinţat? Ce a trecut 
cu vederea? L’am batjocorit fără ca el să ne nedrep- 
tăţiască cu cevâ, ci din contra bine făcându-ni şi încăr- 
candu-ne cu mii de bunătăţi; am fugit de el chemă n- 
du-nc şi atrăgându-ne din toate părţile, şi nici aşâ încă 
nu ne-a pedepsit, ci a  alergat însuşi el, şi ne-a prins 
fugind, dară noi ne-am zmuncit din braţele sale şi atn 
trecut in acelea ale diavolului; şi nici aşâ el nu s’a de
părtat cu totul de noi, ci a trimis ca să ne roage mul
ţime de proroci, de îngeri şi de patriarchi, dară noi nu 
numai că nu am primit solia, ci încă am  şi batjocorit 
pe cci trimişi. Dară el nici pentru acestea nu ne-a urit, 
ci ca şi pe nişte amanţi dispreţuitori, pe toţi ne-a ocolit, 
stând de vorbă cu Eremia, cu Micheia, în ceriu, şi pe pă
mânt, nu ca să ni aducă vre-o supărare, ci pentru ca 
sa arate motivul celor făcute de el, şi împreună cu 
Prorocii chiar el însuşi se apropie de cei ce-1 dispre- 
ţuiau, gata de a dâ răspuns, şi cerând a stă de vorbă 
cu dânşii şi cu fiecare în parte, ca să poată atrage la 
dânsul prin vorbă chiar şi pe cei surzi. „Poporul meu, 
zice, ce a m  fă c u t ţie?  s a u  cu ce te-ain s u p ă ra t?  
r ă s p u n d e -m i“ (Micheia 6, 3).— şi după toate acestea 
am ucis pe Proroci, i-atn bătut cu petre, şi am făcut 
mii de alte rele. Dară ce face el şi după acestea? N’a 
mai trimis nici Proroci, nici îngeri nici patriarchi, ei 
cliiar pe fiul său. Venind fiiul său a  fost şi el omorît; 
dară nici aşâ nu i s’a  stins dragostea, ci încă mai mult
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i s’a aprins, căci stăruieşte necontenit a ’i chemă la el, 
şi se roagă, şi face totul, chiar şi după uciderea, fiului 
său, numai ca să’i întoarcă la ' dânsul Şi Pavel strigă 
zicând: „Va rugăm în locul lui Christos, ca cum 
Dumnezeu s’a r rugă prin noi, împacaţî-vă cu 
Dumnezeu" (II Corinth. 5, 20), dară nimic din acestea 
nu ne-a împăcat. Şi lucru minunat, că nici aşa nu ne-a 
părăsit, ci stăruieşte mereu ameninţându-ne cu gheena, 
făgaduindu-ni împărăţia ceri uri lor, ca m ăcar cu acest 
mod să ne poată atrage la el, şi noi încă stăm fără 
păsare. Dară ce a r putea fi mai rău decât această săl- 
bătăcie? Daca a r face aceasta un om, oare nu am de
veni de multe-ori robii lui? Si pe Dumnezeu care face 
aşâ îl dispreţuim ? O ! ce trândăvie, o ! ce nerecunoştinţa! 
Noi cari veşnic trăim în viclenii şi păcate, chiar de 
am face vre-odată un bine cât de mic, apoi ca şi slu
gile cele nerecunoscătoare examinăm cu cea mai mare 
precupeţie, şi cernem fapta săvârşită, ca sa vedem dacă 
are vre-o plată. Şi cu toate acestea plata este mare, 
dacă nu săvârşeşti fapta cu speranţă de plată, iară dacă 
faci altmintrelea şi examinezi cu amănunţime, apoi 
atunci sunt mai mult vorbe de argat cu plata, decât 
de slugă recunăscătoare. Noi trebuie a face totul pentru 
Christos, nu pentru plată, ci pentru dânsul, căci de aceia 
ne-a ameninţat cu gheena, de aceia ni-a făgăduit împă
răţia, ca el sa fie iubit de noi.

Deci, iubiţilor, să’l iubim dupre cum se cade a’l 
iubi, căci aceasta este plata cea mare, aceasta este .îm
părăţia şi plăcerea, aceasta mulţămirea, slava şi cinstea, 
aceasta lumina, aceasta fericirea cea mare, pe care 
cuvântul nu o poate reprezenta, pe care mintea nu o 
poate pricepe îndeajuns. Dară nu ştiu cum de am ajuns 
cu vorba aici, să poroncesc oamenilor de a dispreţul 
împărăţia, când ii nu dispreţuiesc nici m ăcar slava şi 
sfăpânirea sau întâietatea de aici, deşi acei bărbaţi voi
nici şi mari au ajuns şi la această m ăsură a dragostei. 
Ascultă pe Petru cum se învăpaiase de dragostea lui, 
şi cum îl punea mai presus de suflet, de viaţă, şi mai 
presus de orice, iară când s’a lepădat dc eî nu se jăliâ 
atăta de pedeapsă, pe cât că s’a lepădat de cel iubit, 
ceiace erâ pentru el mai am ar ca orice pedeapsă. Şi 
toate acestea le învedera mai ’nainte de venirea sfin- 
tul ui Duch, şi necontenit îi stă în cale şi îi 2iceâ: „Unde
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mergi“ şi „La cine nc vom duce?“, şi iarăşi ,,Cu 
tine gata, sunt a merge şi în temniţă şi la 
moarte" {loan 13, 36. 6, 68. Lucâ 22, 33). Astfeliu că 
pentru dânşii Christos erâ totul, şi înaintea iubitului lor 
nu a r  fi preferat ii nici ceriul şi nici chiar împărăţia 
ccriurîlor. «Tu, zice, ’mi eşti deajuns în Ionul tuturor 
acelora». Şi de ce te minunezi că’ Petru astfeliu se găsiu 
faţă de Christos? Ascultă şi pe Profet ce spune: „Că 
ce-mi este mie în ceriu? Şi dela tine ce am 
voit pre pământ?“ (Ps. 72, 24), adecă «nu doresc 
nimic din cele de sus, nici din cele de jos, decât numai 
pe tine». Aceasta este dragostea cea adevărată, acesta 
este am or înflăcărat. Dacă noi iubim în acest mod, apoi 
nu numai cele prezente, dară chiar şi ceîe viitoare nu 
le vom băgă în samă faţă dc acea dragoste, şi dezmer- 
dându-ne cu ea, vom scoate de aci îm părăţia eeriurilor. 
Şi cum va fi aceasta? Să ne gândim de câte ori îl bat
jocorim chiar după iniile de bunătăţi, şi cum el încă 
ne mângâie, de câte ori fugim dc dânsul, şi totuşi el nu 
ne trece cu vederea, ci apucă înaintea noastră şi ne 
atrage spre dânsul. Dacă toate acestea Ie gândim, vom 
putea de sigur să aprindem în noi acea poftă şi acea 
dragoste catră el. Dacă un om ordinar a r  iubi astfeliu 
pe împăratul, oare acesta nu s'ar îmblânzi şi umili de 
m ăreţia dragostei? Eu cred că da, şi încă foarte mult. 
Oind însă aici se petrece din contra, căci frumuseţa, 
slava şi bogăţia celui iubit de noi este nepovestită, iară 
din partea noastră este dispreţul cel mai mare, apoi 
cum nu vom fi vrednici dc cea rnai grea pedeapsă, de 
vreme ce fiind atât de înjosiţi şi netrebnici, şi totuşi 
iubiţi de marele şi minunatul Mântuitoriu, noi dispre
ţuim iubirea iui t El nu arc nevoie de dragostea noastră, 
şi totuşi nici aşa nu încetează de a ne iubi; noi avem 
m are nevoie de dragostea lui, şi totuşi nici aşă nu pri
mim dragostea lui, ci preferăm banii în locul lui, prie
tenia oamenilor, liniştea trupească, slava şi stăpania, 
în locul lui, care nimic n'a preferat înaintea noastră. 
Un singur fiu a avut, pe unul născut al său, şi nici pe 
acesta nu l-a cruţat pentru noi, iară noi multe preferăm 
înaintea lui. Apoi oare, nu cu drept cuvânt ne ameninţă 
cu gheena şi osânda, chiar de a r fi îndoită, şi întreită, 
şi înmiită decât este? Ce am putea spune, când noi pre
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ferăm poroncile lui Satan înaintea poronci lor lui Christos, 
înaintea legilor lui, şi ne batem joc de mântuirea noastră, 
căci preferăm lucrurile cele rele înaintea celui ce a 
pătimit totul pentru noi? De ce iertare sunt oare vred
nice toate acestea? De nici-una.

Deci să ne oprim de a ne aruncă singuri în pră- 
.past-ie; să ne trezim, şi gândind u-ne la toate acestea, 
să-i înălţăm slava lui prin fapte, căci nu e de ajuns 
numai prin vorbe, ca astfeliu şi noi să ne bucurăm de 
slavă din partea lu i; căreia fîe cu toţii a ne învrednici, 
prin charul şi filantropia Domnului nostru Iisus Christos, 
prin care şi cu care se cade slava Tatălui şi sfîntului 
Duch, în veci. Amin.

O M I L I A  Y  I I

„Iată tu te numeşti Iudeu, şi te odihneşti în 
lege, şi te lauzi întru Dumnezeu, şi cunoşti voea 
lui, şi’ alegi cele de folos, fiind învăţat din legeu
(Cap. 2, 17, 18).

După ce zice mai sus că nimic nu lipseşte Elinului 
sspre a se mântui, dacă este făcătoriu al legei, şi după 
cc face acea admirabilă cotnparaţiune, la urm ă pune şi 
mie respectabile ale Iudeilor, prin care dânşii credeau că- 
sunt mai presus de Elini. Şi mai întâiu pune însuşi nu
mele de Iudeu, care erâ printre dânşii foarte cinstit, 
dupre cum este acum numele de Creştin, fiindcă erâ 
mare şi pe atunci deosebirea în denumire, pentru care 
de aici şi începe. Dară tu priveşte, cum şi prin aceste 
cuvinte apostolul li micşorează importanţa ce credeau 
<ă o au in partea lor, căci nu zice «dacă tu eşti Iudeu» ci 
„iată că tu te numeşti Iudeu“ şi „te lauzi întru 
Dumnezeu", adecă ca unul ce eşti iubit de dânsul şi 
preferat înaintea celorlalţi oameni. Aici mi se pare că-i 
si ridiculizară pentru uşurinţa şi marea lor doxomanie, 
căci au întrebuinţat darul acesta nu pentru mântuirea 
Îi't, ci pentru ca să se răscoale asupra altora şi să-i 
dispreţuiască. „Şi cunoşti voea Iui, şi alegi ccle
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d e  tblOS“ zico. deşi in realitate tocmai aici stă defectul 
lor, fără vre-o ispravă, cu toate acestea lor li se părea 
că, prisosesc altor popoare. De aceia şi.apostolul pune 
aceste expresiuni eu multă băgare de samă şi exacti
tate, căci nu zice «faci voea lui» ei „cunoşti şi aleg'i“ 
adecă, nu faci aşâ, nu te îndeletniceşti în a face’voea lui.

„Şi te nadajduieşti a fi povăţuitoriu orbilor^ 
(Vers. 19). Priveşte că şi aici el nu zice: «eşti povăţui
toriu orbilor» ci „nădăjdueşti a fi“ adecă aşa trâm 
biţezi tu în lume, — fiindcă mare erâ prostia Iudeilor. 
Tocmai pentru aceasta şi apostolul aproape că grăieşte 
aceleaşi cuvinţe, pe care le spuneau şi dânşii îngâin- 
lăndu-se. Căci priveşte ce spuneau îi, dupre cum vedem 
în evanghelii: „Intru păcate te-ai născut tot, şi 
tll ne înveţi pre noi“ (loan 9,ai)? fiindcă ii se cre
deau mai buni decât toţi oamenii. Aceasta deci combă
tând-o Pavel, stăruia pe deoparte înălţând pe Elini, pe 
dcalta înjosind pe ludei, ca astfeliu mai mult să-i îm- 
boldiască şi mai grea să li facă acuzaţia. De aceia el 
păşeşte mai departe mărind acest fapt, şi întrebuinţând 
cliiar şi pleonasme în vorbire, în scopul propus de a 
arătă, deosebirea între cele cc ii vorbîâu şi cele ce făceau. 
„Şi te nadajduieşti, zice, a fi povăţuitoriu orbilor, 
lumină ceior dintru întuneric, îndreptătoriu celor 
fără de minte, învăţătoriu pruncilor, având în
chipuirea ştiinţei şi a adevărului în iege“ (Vers.
20). Priveşte că şi aici nu zice «în conştiinţă, în fapte, 
in succese«, ci „în lege“. Mai departe apoi, ceiace a 
făcut faţă de ethnici, aceiaşi fâcc şi faţă de Ebrei, căci 
dupre cum acolo ziceâ: „Tu, cel Ce judeci pre altul, 
pre tine nu te judeci ?“ —  tot aşâ face şi cu Ebreii, 
căci li zice: „Deci, tu cel ce înveţi pre altul, pre 
tine nu te înveţi1' (Vers..21}? Deosebirea este numai, 
că acolo vorbeşte mai inţăpătoriu, pe când aici este mai 
blând în vorbă, căci nu zice: «şi cu toate acestea tu 
eşti vrednic de o mai mare pedeapsă, fiindcă ai primit 
atâtea bunuri, din care nici pe unul nu l-ai întrebuinţat 
dupre cum se cu venii», ci în mod indirect pune ideia 
în formă de întrebare r.uşinându-i şi zicându-li: „Cel 
ce înveţi pre altul, pre tine nu te înveţi"?
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Tu, gândeşte-te acum la înţelepciunea lui Pavel, 
cum el pune aici calităţile Iudeilor prin, cârc covîrşese 
jje alţii, nu ca câştigate prin osârdia lor, ci prin darul cel 
de sus, şi cum la « rinăarată  că loate acestea lisuntde 
prisos dacă ii neglijază îh îndeplinirea lor, fapt pentru 
i/are şi duc cu ele o mai mare osândă. Nici pentru că 
se numeşte Iudeu nu arc vre-un merit, nici pentru că 
a primit legea, şi nici celelalte pe care le-a înşirat aici 
nu sunt câştigate de dânşii prin meritele şi succesele 
lor, ci toate le au din charul cel de sus.-Pe la început 
el ziceâ, că la nimic nu foloseşte auzi rea legei, dacă nu
i se adaoge şi fapta: „Nu auzitorii legei, zice, sunt 
drepţi la Dumnezeu", iară aici arată încă mai mult 
cevâ, că adecă nu numai auzirea, dară chiar şi învă
ţătura nu va putea adaoge cevâ celui cc învaţă, fără 
să facă ceiace zice, şi nu numai că nu adaoge, ci va 
lua o mai mare pedeapsa. Admirabil apoi a  întrebuinţat 
şi cuvintele, căci nu zice «ai primit legea» ci ,,te odih
neşti în  Iege“, adecă nu Iudeul s’a ostenit umblând 
si căutând ceiace trebuia să facă, ci legea care arată 
calea ce duce la virtute li-a venit cu multă uşurinţă. 
Ca deşi neamurile au cu ele numai loşica naturală, 
pentru care Iudeii şi prisosesc lor, şi deşi ele fac toate 
ale legei fără să fl auzit legea, totuşi mai mare uşu
rinţă este pentru Iudei. Dacă tu zici «că nu numai aud 
legea, ci şi învăţ pc alţii», apoi aceasta e un adaos al 
pedepsei ce vei lu;Y. Findcă prin acest fapt ii cugetau 
lucruri mari de dânşii, de aceia tocmai de aici ii arată 
mai ridicoli, căci când el zice: „povăţuitoriu orbilor, 
îndreptătoriu celor Iară dc minte, învăţătoriu 
pruncilor11, prin aceste cuvinte ara tă  mândria lor, de 
oarece abuzau de prozeliţi, şi dela simplitatea acestora 
îşi dădeau singuri denumirile de mai sus. Pentru aceia 
apostolul trece aici cu imbelşugare laudele ce şi le 
făceau singuri, ştiind foarte bine că cele vorbite sunt 
motiv de o mai maro învinovăţire. „Având, zice, în
chipuire;! ştiinţei şi a adevărului în  lege“, ca şi 
cum cineva având icoana împărătească nu a r  mai zu
grăvi alta pe lângă ea, în timp ce unia cari nu o au, 
o irnilează cu cea mai mare exactitate chiar şi tară 
prototip. După ce deci trece calităţile ce le aveau date 
de Dumnezeu, mai departe înseamnă şi defectele, şi le
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pune la mijloc, ceiace făceau şi Prorocii când acuzau. 
„Deci, cela ce înveţi pre altul, pre tine nu te 
înveţi? Cela ce propoveduieşti să nu fure, furi? 
Cela’ce zici să nu  preacurviască, preacurveşti? 
Cela ce urăşti idolii, furi cele sfinte?" (Vers* 2 1. 
22). I ii adevăr’, că prin lege eră foarte oprit de a se 
atinge cineva de banii sau de lucrurile csle din tem
plele idolilor, ca să nu se spurce, «însă tirania cea gro
zavă a iubirei de argint, zice, v’a împins de a - călca şi 
această lege». După aceia adaoge la urm ă faptul cel 
mai apăsătoriu, căci zice: „Deci, tu cei ce te lauzi 
în lege, prin călcarea legei necinsteşti pre Dum
nezeu ?“ (Vers. 2:-S). Aici a pus în sarcina lor două 
păcate, sau mai bine zis trei: că necinstesc, ca prin 
care au fost cinstiţi, şi că pe cel cinstit îl necinstesc, 
ceiace eră culmea celei mai dc pc urm ă nerecunoştinţi. 
Apoi ca sa nu se pară că-i învinovăţeşte dela sine, li 
aduce pc Profetul oa acuzatorii!, acum pe scurt, mai 
a]:mi şi in parte, acum pe Isaia, după aceia pe David, 
când li pune in faţă şi mai multe mustrări. «Cum că nu 
vă spun acestea bârfindu-vă, ascultaţi ce spune Isaia» 
zice: „Că numele lui Dumnezeu pentru voi se 
huleşte întru neamuri, precum este scris" (Vers. 
2-i). Iată aici şi o a Hă acuzaţie: «nu numai voi batjo
coriţi, zice, ci faceţi şi pe alţii să-l batjocorească. Deci 
ce folos aveţi din învăţătură, când pe voi înşi-vă nu 
vă învăţaţi h> Aceasta însă a zis-o mai sus, pe când 
aici el a adus vorba şi la ceva contrariu. «Că nici pe 
voi, şi nici pe alţii nu-i învăţaţi ce trebuie să facă, si 
ceiace este mai grozav, că nu numai că nu-i învăţaţi 
cele ale legei, ci chiar cele contrare legei, ca să hu- 
liască pe Dumnezeu, ceiace este contrar legei».

«Dară tăierea îm prejur este mare lucru, zici tun. 
Aceasta o mărturisesc şi eu, însă cănd ? Când are şi cea 
dinăuntru tăiere îm prejur. Şi tu gândeşte-te cum el ia 
timpul potrivit a  introdus vorba de ea, căci nu a spus 
nimic de ea din început, de oarece erâ în mare consideraţie 
la dânşii, ci numai după ce i-a arătat dispreţuitori în cele 
mai m ari şi vinovaţi de hulirea lui Dumnezeu, la urm ă 
a  luat pe auditoriu de judecătoriu al lor, şi astfeliu dez- 
brăcându-i de întâietatea ce pretindeau printre naţiuni 
a  introdus vorba de tăierea împrejur, fiind sigur că ni
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meni nu o va aprobă la urmă, drept care şi zice: „Tă
ierea. împrejur foloseşte, dacă faci legea". Deşi 
putea ca să o scoată în alt mod şi să zică: «dara ce 
este tăierea împrejur? Nu cumva poate este faptul celui 
ce o are? Nu cumva este arătarea unei intenţiuni bune? 
Dară se facc când cineva este în vârstă prem atură, iară 
cei de prin pustietăţi au stat cu toţii timp îndelungat 
netăiaţi - împrejur, şi pe aiurea a r  putea vedea cineva 
că nici nu este trebuitoare». Cu toate acestea apostolul 
nu o scoate prin acest raţionament, ci cliiar de acolo de 
unde trebuia, adecă dela Abraâm, căci măreţia biruinţei lui 
tocmai aceasta este, ca să o arate ca demnă dc dispre
ţuit de acolo, dc unde ii o considerau ca cevâ respec
tabil. Deşi av fi putut sa spună, că şi Profeţii numesc 
pe Iudei netăîaii împrejur, totuşi nu a spus, fiindcă de
fectul tăierei împrejur stă în cei ce fac uz rău de ea. 
Ceiace se cere a dovedi, este că chiar în viaţa cea mai 
virtuoasă ca nu are nici o putere, şi aceasta o şi face 
apostolul mai departe. Deocamdată el nu aduce la mij
loc pe Patriarch, ci o surpă din altă parte, şi tocmai Ia 
urmă când aduce vorba de credinţă, introduce şi pe Pa
triarch, zicând: „Dară cum s’a socotit lui Abraâm 
credinţa? Intru tăierea împrejur fiind, sau întru 
netăierea împrejur"? (Rom. A,lo). Pe cat timp el se 
lupta cu ethnicul şi cu cel netăiat împrejur, nu vorbeşte 
nimic din acestea, ca să nu devină prea greoiu, însă 
când se resboieşte pentru credinţă, apoi atunci cu o mai 
mare putere se aruncă contra ei. Până acum lupta lui 
e îndreptată spre netăierea împrejur, pentru care cu 
sfială aduce vorba şi zice: „Tăierea împrejur folo
seşte, daca faci legea, iară dacă eşti călcătoriu 
de’ lege, tăierea ta împrejur netăierea împrejur 
S’a  făCUt“ (Vers. 25). Aici el vorbeşte de două tăieri 
şi de două netăieri împrejur, precum şi de doua legi. 
In adevăr că este legea naturală, şi este legea scrisa, 
dară între aceste două este şi o altă lege intermediară, 
legea faptelor. Acum tu priveşte cum pe cateşi trele aceste 
legi el le arată şi ic pune la mijloc. „Când neamu
rile zice cari nu au lege“, — dară care lege? spu
ne-mi. Legea cea scrisă; — „din fire fac a le  legei",
— a cărei legi? A legei faptelor; „aceştia neavând
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lege“, — care lege? Cea scrisă; — „ii singuri îşi sunt 
lege“, adecă cum? Făcând uz de legea fireasca; „care 
a r a t ă  fa p ta  legei —  care le^e* Aceia a  faptelor. 
Legea scrisă cu litere este afara de om, pe când cea 
naturală şi cea a lăptelor sunt înăuntrul omului; pe una 
o dictează litera, pe alta natura, şi pe cealaltă faptele. 
Este nevoie şi de aceasta a treia, ca şi de cele două din
tâi u, a naturei şi acca scrisă, şi dacă aceia nu este de 
faţă, apoi nici un folos nu poate fi din celelalte două, ba 
încă o mai mare pagubă. Aceasta arătând-o când dis
cuta de legea naturală, ziceă: „Că. întru Ce judeci 
p re  aîtul, pre tine însuţi te osândeşti44, iară vor
bind de legea scrisă, spunea: ,,Ceia ce propovedu- 
ieşte s ă  riu fure, furi"?

'Tot aşâ şi netăierele împrejur sunt două, una acea 
naturală, şi a doua acea a faptelor, precum şi tăierea 
împrejur, una este acca a cărneî, şi a  doua acea a in- 
fenţiunei, adecă a voei libere. l)e pildă: s’a tăiai cineva 
îm prejur a  opta zi,—aceasta este tăiere împrejur a căr- 
nei; a făcut cinevâ toate cele legiuite, — accasta este tă
ierea îm prejur a  cugetului, pe care o cere Pavel mai 
ales, şi mairrmlt chiar decât legea. Priveşte cum el îngă- 
duind-o în vorbă, în fapte o doboară, căci n’a zis bună
o ară : «tăierea împrejur este de prisos şi fără folos», însă 
ce? „Tăierea împrejur foloseşte, dacă faci legea1*. 
Până acum el o primeşte, zicând: «mărturisesc şi nu 
contrazic că tăierea împrejur nu a r li un lucru bun,.însă 
când ? Numai atunci când are legea ca străjariu. „Iară 
dacă eşti călcătoriu de lege", tăierea ta împre
j u r  netăiere împrejur s’a făcut". El n’a zis: «nu 
foloseşte la nimic», ca să nu se pară că o defaimă, ci 
dezbrăcând dc ea pe Iudeu, la urm ă o aruncă ca netreb
nică, ceiace nu erâ o defăimare a tăierei împrejur, ei a 
celui ce prin lenevire a pierdut-o. Dupre cum se întâmplă 
şi cu cei din slujbe când sunt prinşi in crime, că jude
cătorii lor numai după ce-i dezbracă de cinstea slujbei 
îi pedepsesc, tot aşa a făcut .şi Pavel. Z icând: „iară 
dacă eşti călcătoriu al legei1* a adaos la urm ă: 
„tăierea ta împrejur netăiere s’a făcut1', adecă 
după ce l-a arătat netăiat împrejur, la uţm ă îl condamnă 
fără milă.
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„Drept aceia de va păzi netăierea împre
jur îndreptările legei, au nu se va socoti netă
ierea lui împrejur în loc de tăiere împrejur'*? 
(Vers. 26). Priveşte ce face el aici; nu zice «netăierea 
împrejur hirnieste tăierea împrejur»—căci aceasta a r fi 
fost foarte displăcut auditoriului, însă ce? «ca netăierea 
împrejur s’a făcut tăiere împrejur». La urmă întreabă 
ce este tăierea şi netăierea împrejur?, şi spune că tăie
rea împrejur este o fapta buna, iară netăierea împrejur
o faptă rea. Şi mai întâiu strămutând pe cel netăiat îm
prejur, dară cu fapte bune, în rândul celor tăiaţi împre
jur, cum şi pe cel tăiat împrejur însă cu viaţa stricată 
irnpingându-1 în rândul celor netăiaţi împrejur, iată că 
Ia urmă biruinţa o dă celui netăiat împrejur. Şi nu zice 
«celui netăiat împrejur» ci a trecut îa fapta în sine zi
când : „au nu se va socoti netăierea lui împre
j u r  ca tăiere împrejur11? şi nu zice «se va socotiJ) 
ci, se va schimbă, se va preface, ceiace are mai 
multă emfază, dupre cum şi mai sus n’a zis că «tăierea 
ta împrejur sc va socoti ca netăiere împrejur» ci, „S’a  
făcut“.

„Şi va judecă netăierea împrejur cea din fîre“. 
Ai văzut că el ştie despre două netăieri împrejur: una 
dela natură, şi ceialaltă din intenţiune? Aici însael vor
beşte numai de cea dela natura,după care imediat adaoge: 
„împlinind Ieşea, pre tine care prin literă şi prin, 
tăierea împrejur eşti călcătoriu de lege“ ’ (Vers. 
27). Priveşte aici înţelepciunea cea mai fină a apostolu
lui, căci el n’a zis: «netăierea împrejur va judecă tăie
rea împrejur», ci, introduce netăierea împrejur numai 
acolo unde e vorba de biruinţă, iară când arată învin
gerea, nu spune că tăierea împrejur este cea învinsă, 
ci însuşi Iudeul este cel învins, cruţând astfeliu de a 
supără auditoriul cu cuvintele. Şi nici nu zice: «pre tine 
care ai legea şi tăierea împrejur», ci cevă mai blând, 
„pre tine care prin literă si prin tăierea împro-

Notă. In Noul Testament după prim a ediţiune Elzeveriană, 
num it Textus Hccepim, pe care îl şi avem in uz, se găseşte verbul 

m  socoti, se un calculă, pts cânţi in ediţia avu ta  in 
vedere de sf. Chrisosfum se găseşte verbul — se va
p> i'face, se va schimbă, se va transformă (Trad,).
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jur , eşti călcătoriu de lege" adecă, o astfeliu dene- 
lăiere îm prejur se rezboieşte cu tăierea împrejur, fiindcă 
a fost nedreptăţită, dă ajutoriu legei, fiind a i  a fo stM u -
I uită, şi astfeliu trofeile de rezl>oiu sunt, văzute din toate 
părţile. Biruinţa atunci este strălucită, când nu se judecă 
Iudeul de alt Iudeu, ci dc umil (.are e netăiat împrejur, 
tUipre cum zice: „ B ă rb a ţi Nineviteni se vor scula,, 
si vor judeca neamul acesta11 (Math. 12, 41). Deci 
apostolul nu necinsteşte aici legea, deoarece se sftâ mull. 
de ea, ci atacă pc cei cc defaimă legea. Apoi după ce 
el a pregătit acestea, încurajând u-se, la urm ă defineşte 
ce anume va să zică Iudeu, şi arată ca el nu scoate pe 
Iudeu şi tăierea împrejur, ci pc cel ce nu este Iudeu, şi 
pe ('el netă ia t împrejur. Şi s’a r părea că el se luptă 
pentru tăierea . împrejur, însă de fapt îi nimiceşte con
sideraţia de care se bucură prin Ir c ludei, având în aiu- 
toriul său aprobarea tuturor. Deci el ara tă  că între Iudeu 
.şi Elin nu numai că nu este nici o deosebire, ci încă că 
este superior cel ne tăiat împrejur, daca este cu băgare 
dc samă Ia faptele sale, şi pe unul ca acesta tocmai îl 
a ra tă  dc Iudeu adevărat. De aeeia şi zice: „că nu cel 
dinafară arătat este Iudeu“ ţ Vers. 28). Aici el atacă 
pe Iudei, ca unii ce făceau totul numai de ochii 1 urnei. 
„Ci cel întru ascuns Iudeu, şi tăierea împrejur 
a ini mei, întru duchul, iară nu prin literă" (Vers. 
21>). Acestea spunându-le, a scos toate cele trupeşti, căci 
şi tăierea îm prejur este dinafarnică, şi Sâmbetele, şi je rt
fele şi eurăţirele ccle prescrise de lege, care pe toate 
le-a înţeles prin tr’un singur cuvânt, zicând: „că nu cel 
deafară arătat este Iudeu”. Dară fiindcă despre tă
ierea îm prejur ii aveau marc respect, de oarece chiar 
şi Sâmbăta îi da întâietate, dela sine se înţelege că şi ■ 
apostolul cele mai multe Je spune cu privire la ea. Spu
nând „ în tru  duchul" pregăteşte dinainte poziţia bise- 
ricei faţă de credincioşi, şi introduce credinţa, caci şi 
credinţa este în inimă şi întru duchul, şi ea are laudă 
nu dela oameni, ci dela Dumnezeu. Şi dc ce a arătat că 
daca Elinul are succese ca şi Iudeul, nu este mai pre
jos dc acesta, ci încă că este mai bun? Pentru ca să facă 
biruinţa neîndoielnică. Accasla fiind mărturisită., de ne
cesitate ca el scoate tăierea împrejur a trupului, şi arata 
că peste tot locul c nevoie de viaţă curată. Când Elinul
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şi Iară acestea se mântuie, şi când Iudeul cliiar şi cu 
acestea se pedepseşte, apoi atunci Iudaismul a rămas 
netrebnic. Elin iarăşi, care se îndreptăţeşte prin fapte, 
el numeşte nu pe cel idololatru, ci pre cel cinstitorii! dc 
Dumnezeu, pre cel virtuos şi care observă toate cele 
legiuite.

„Ce este d a ră  mai mult Iudeului"? cap. 3 ,1). 
După a 1- el a scos totul, auzirea legei, învăţătura ei, nu
mele de Iudeu, tăierea împrejur, şi toate celelalte, prin 
expresiunea întrebuinţată «că uu cel dinafară arătat Iudeu 
este, ci cel întru ascuns», priveşte antithesa ce izvorăşte 
de aici, şi care se lupta cu sine înseşi. Şi care este aeea 
antithesa? «Dacă toate acestea nu folosesc la nimic, apoi 
atunci de ce a fost chemat poporul Ebreu, şi de ce s’a 
dat tăierea împrejur»? Deci, ce facc apostolul, şi cum o 
deslcagă? Tot prin aceleaşi argumente prin c a r e  a des- 
legat şi cele dinainte. Precum acolo nu a spus dc suc
cesele lor şi de laudele lor, ci toate acestea le atribuie 
bincfacerei lui Dumnezeu, căci a se numi Iudeu, a cu
noaşte voea lui, a cercă ccle deosebite, nu vin din suc- 
cesclc lor, adecă nu rezultă din faptele lor, ci din charul 
lui Dumnezeu,— ceiace şi Profetul ziceă ridiculizându-i: 
„N’a făcut, a ş â  Ia tot neamul, şi judecăţile sale 
n u  le-a arătat lo r“ (Ps. 146,9), iară Moisi zicea: 
„întrebaţi voi, dacă s’a mai făcut dupre cuvân
tul acesta? că ce trup, sau cine a auzit glasul 
Dumnezeului celui viu grăind din m ijlocu l fo
cului, ca noi, şi Să fie viu“? {Dcuter. 5, 26)— tot 
aşâ face şi aici. Dupre cum atunci când vorbiâ de tă
ierea împrejur, n’a zis că tăierea îm prejur nu foloseşte 
fără viaţă curată, ci, că tăierea împrejur foloseşte fiind 
unita cu o viată neprihănită, ceiace este aceiaşi ideic, 
însă oarecum mai blândă, — şi iarăşi când zice: „Dară 
d a c ă  eşti călcătoriu al legei“ nu spune mai de
parte că «tu, care eşti tăiat împrejur nu eşti cu nimic 
folosit prin aceasta», ci „tăierea ta împrejur netă
iere împrejur s’a făcut", şi iarăşi: „Va judecă ne
tă ie rea  împrejur“ nu tăierea împrejur, ci „pre tine 
care eşti călcătoriu al legei", cruţând cele legiuite, 
însă lovind {ară milă în oamenii cari calcă Ieşea, — tot 
aşâ face şi aici. Fiindcă şi-a iacut întrebare smgur c ă :

3S25 <;
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„ce e s te  d a r ă  m ai m u lt Iu d eu lu i1'? nu a răspuns 
că «nimica», ci, învârtind cuvântul cu multă iscusinţă, a  
răsturnat iarăşi totul prin celc ce urmează,- şi i-a ară- 
lat ca mărginiţi şi daţi la oparte din această întaietate. 
Cum aşâ? Eu vă voiu spune, aducând la mijloc antithesa 
pusă de el.

„Ce este dară mai mult Iudeului? sau care 
este folosul..tăierei împrejur1*?—după care adaogă 
imediat: „Mult îrPtot cliipul, întâiu că (lor) s’au 
încredinţat cuvintele lui Dumnezeu" 1 (Vers. 2). 
Ai văzut că, după cum am mai spus, nicăiri nu spune do 
succesele lor, ci şi aici înşiră binefacerile lui Dumnezeu? 
Şi ce înseamnă „s’au încredinţat"? Adecă că lor s’a 
dat legea, că au fost crezuţi atât de vrednici, încât li 
s ’au încredinţat până şi chrismoase (xpvpixou?) adecă pro
rocii venite de sus. Şi ştiu biue, că sunt unii cari zic, 
că vorba „s’au încredinţai" nu se rapoartă la Iudei, 
ci ia expresiunea «cuvintele», adecă că s’a  încredinţat 
legea, dară ceiace urmează nu ne lasă de a crede 
aceasta. Mai întâiu că el spune acestea învinovăţindu-i, 
şi arătând că deşi s’au bucurat de binefacerile de sus, 
totuşi în schimb au arătat o mare nerecunoştinţa. Ace
laşi lucru îl ara tă  şi pasajul următoriu, care zice: „Că 
ce este dacă n’au crezut unii"? (Vers. 3). şi dacă 
n ’au crezut, apoi cum de zic uniia «că s’au încrezut 
cuvintele...»? Deci, ce zice el? «Că Dumnezeu a  încre
dinţat toate acestea lor» şi nu că «dânşii au crezut cu
vintelor», căci atunci ce rost au cuvintele din pasajul 
urm ătoriu: „Că ce este dacă n’au crezut unii"? 
Deaitfeliu chiar şi ceiace urmează mai departe acelaşi 
lucru îl a ra tă : „Au doară necredinţa lor vă face 
netrebnică pre credinţa lui Dumnezeu"? Deci 
expresiunea „ s ’a  încredinţat" proclamă sus şi tare 
darul lui Dumnezeu. Dară tu te gândeşte şi aici la în-

l) Notă. Expresiunea din orig inal: S;i sn'.zTiofjfp'iv ta 
tou ©eou, In traducere ad-literam  e s te : că s’au încrezut cuvintelor 
iu i Dumnezeu. însă pasagiu] urm ătoriu, care e ca o continuare a  
ideei dinainte, face ca traducerea să fio aşâ  cum este : ,că (lor) s’au 
încredinţat cuvintele tui Dumnezeu“. Con fuziunea vine de acolo, că 
în original lipseşte pronumele personal aiioiţ, căci a r  fi trebuit să  
se zică: o t :  «utoiţ e \ :J . X o f i K  tou 0îo3 (Trad.).
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ţelepciunca apostol ului, căci acuzaţia adusă lor nu e 
introduce ca dela sine, ci, ca izvorîtă din antitheză; e 
fea şi cum a r fi zis: «poate că a r spune cineva: care c 
folosul acestei tăieri împrejur? căci ii n’au întrebuinţat-o 
dupre cum trebuia; li s’a încredinţat legea, şi n’au cre
zut». Şi până aici el nu se arătă ca acuzatoriu grozav, 
ci, a i  apărând pe Dumnezeu de vre-o vinovăţie, cu care 
prilej întoarce asupra lor toată învinovăţirea, «De ce 
învinovăţeşti, zice, ca ii n’au crezut? Şi ce are a face 
aceasta faţă de Dumnezeu? Nu cumva binefacerea lui 
o poate răsturnă nerecunoştinţa celor ce au primit binefa
cerea? Sau nu cumva nerecunoştinţa lor va puteă schimbă 
cinstea în necinste»?-—căci aceasta învederează expre
siunea: „au cioara necredinţa lor va face netreb
nică pre credinţa Iui Dumnezeu? Să nu fie-*. 
Aceasta e ca şi cum a r  zice cineva: uEu ani cinstit pe 
cutare; dară dacă el n’a primit cinstea, aceasta nu ’mi 
poate aduce nici-o învinovăţire, şi nici că mi se turbură 
de aici sentimentul iubirei de oameni, ci însuşi el îşi 
arata nesimţirea în care se găseşte».

Dară Pavel nu spune numai aceasta, ci încă mai 
mult ceva: că necredinţa lor nu numai că nu-i poate aduce 
nici un ponos, ci arată încă şi mai mare cinstca şi filan
tropia lui, când el cinsteşte chiar şi pe celce-1 va ne
cinsti. Ai văzut cum i-a făcut răspunzători de păcate, 
prin care ii se mândriau? Şi în adevăr, că Dumnezeu 
a  întrebuinţat cu dânşii atâta cinste, încât nici chiar 
prevăzând cele ce se vor petrece în viitoriu, nu l-au 
făcut, ca. să se depărteze de favoarea şi bună-voinţa cătră 
dânşii, — iară ii, în schimbul celor prin care s’au cins
tit, au defăimat pre <x;l ce i-a cinstit. Apoi fiindcă a zis: 
„că ce este, dacă n’au crezut unii14? prin aceste 
cuvinte se dau pe faţă cu toţii ca necrezând, — însă ca 
să nu se pară că el este un acuzatoriu prea aspru, un 
duşman al lor, de aceia trece deodată la un silogism, 
ca să arate veritatea faptului, zicând astfeliu: „Ci fie 
Dumnezeu adevărat, şi tot omul mincîunos“ 
(Vers. 4), Ceiace zice, e cam aşâ: «Nu zic că numai 
uniia n’au crezut, ci dc voieşti, spune chiar că toţi n’au 
crezut» adecă faptul petrecut cu adevărat el îl lasă la 
aprecierea auditoriului, ca să nu se arate prea greoiu 
cu vorba, şi deci să fie nebănuit. «Că astfeliu, zice, mai 
mult se îndreptăţeşte Dumnezeu». Şi cc va să zică „Să
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te îndreptezî întru cuvintele tale“? Adecă că dacă. 
se va face de dânsul judecata faptelor săvârşite de dânşii, 
cum şi a celor petrecute cu ii, atunci de sigur că biruinţa 
va fi dc partea lui Dumnezeu, şi toate drepturile, sau 
mai bine zis, toate privilegiile vor ti în partea lui. După 
ce ara tă  aceasta destul de lămurit în ccle spuse mai în 
urmă, apoi aduce la mijloc şi pe Prorocul David, care 
adevereşte şi zice: „Ca să te îndreptezi întru cu
vintele tale, şi să biruieşti când vei judecă lu“ 
(Ps. 50), pentru că el a făcut totul din partea sa, ia ră
ii nici aşa nu s’au făcut mai buni.

Apoi .din aceasta izvorînd şi o altă antitheza, o 
pune şi pe aceasta la mijloc, şi zice: „Şi de vreme 
ce nedreptatea noastră adeverează pre drep
tatea lui Dumnezeu, ce vom zice? Au doară 
nedrept este Dumnezeu, care aduce mania? — 
Ca om grăiesc — Să nu fie !“ (Vers. 5. 6). Aici el 
dezleagă absurdul prin absurd. Dară fiindcă pasajul 
acesta este confuz, de aceia este nevoie de a-1 lămuri 
mai bine. Deci, ce va să spună el aici? «Dumnezeu, zice, 
a  cinstit pc Ebrei, iară ii l-au necinstit. Aceasta face ca 
el sa biruiască şi ara tă  in acelaşi timp m area lui filan
tropie, că i-a cinstit chiar astfeliu fiind. Aşâ dară, fiindcă 
l-am necinstit şi l-am nedreptăţit, de aceia Dumnezeu 
a biruit, şi dreptatea lui s’a arătat strălucită». Dară cum 
se face, că după ce am devenit eu cauza biruinţei lui, 
prin cele cu care l-am necinstit, să nu pedepsit? Deci, 
cum dezleagă el aceasta? Prin tr’o altă absurditate, dupre 
cum am mai spus. «Dacă tu eşti cauza, zice, a  biruinţei 
lui, şi după aceasta te pedepseşte, e o vie dovadă că tu 
ai făcut o nedreptate; dară dacă nu eşti nedrept, şi totuşi 
eşti pedepsit, apoi nici dc cum nu te-ai făcut cauza bi
ruinţei lui». Şi tu priveşte evlavie apostolică; căci zicând: 
„Au doară nedrept este Dumnezeu, care aduce 
mânia" ? adaogă imediat cu sfială : „Ca Ull 0111 
grăiesc", adecă e ca cum a r  zice: «am vorbit după 
judecata omenească». Dealtfeliu de multe ori şi printre 
noi, cele părute a fi drepte, judecata cea dreaptă a Iui 
Dumnezeu le trece cu vederea, căci are el şi alte cuvinte 
negrăite, spre a face aceasta. Apoi fiindcă a grăit cevâ 
nelămurit, de aceiaşi de a doua oară aceiaşi zice: „Că
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tle vreme ce adevărul lui. Dumnezeu întru a 
mea minciună a prisosit spre slava lui, drept 
ce încă. şi eu ca un păcătos mă judec“? (Vers. 7). 
«Dacă Dumnezeu, zice, s’a arătat drept, bun şi filantrop, 
cliiar şi după câte ai făcut, că nu l-ai ascultat, apoi tu 
nu numai că nu trebuie a fi pedepsit, ci chiar a fi şi 
r e c o m p e n s a t» . Dară dacă este aşa apoi atunci se va

făsi în faţa noastră acea absurditate purtată în gură 
e mulţi, ca din rele izvorăsc cele bune, şi că cauza 

binelui este răul; şi atunci din două una: sau că pedep
sind se va arătă nedrept, sau nepedepsind va avea bi
ruinţa dela relele noastre, — însă amândouă aceste ipoteze 
sunt mai presus de absurd. Aceasta arătând-o apostolul, 
introduce pe Elini ca autori ai unor astfeliu de credinţi 
rătăcite, crezând că e deajuns în ac uzaţi un ea celor vor
bite, calitatea persoanelor care le-au vorbit, însă în alt 
sens. «Ca atunci, zice, luându-ne în ris, ziceau: «sa 
facem cele rele, ca să vie cele bune». Dc aceia a şi pus 
aici acest fapt, zicând: „De nu — precum suntem 
huliţi, şi precum zic unii că grăim noi — să 
facem cele rele, ca să vie cele hune? a cărora 
osândă dreaptă este“ (Vers. fi). Fiindcă Pavel zicea: 
vŞi unde s’a înmulţit păcatul, acolo a prisosit 
darul11 (Rom. 5, 20), apoi Elinii luându-1 în rîs, şi su
cind vorba pe dos şi dându-i un alt înţeles, ziceau că 
trebuie a  face rele, ca să ne putem bucură de cele bune. 
Dară Pavel n’a zis aşa, drept care corectându-sc zicea : 
„Dară ce? să rămânem în păcat, ca să se înrnul- 
ţască darul? Să nu fie*1 (Cap 6, 1). «Eu am spus, 
zice, de timpurile trecute, şi nu ca să facem un studiu 
asupra acestei chestiuni». Deci îndepărtând o asemenea 
bănuială, a zis ccle ce urmează, şi a arătat la urm ă că 
este cu neputinţă una ca aceasta: „Căci cari am 
murit păcatului, în ce chip încă vom mai fi 
vii intru dânsul11? (Ibid. G, 2). Pe Elini i-a pus pe 
fugă aici cu cea mai mare uşurinţă, căci viaţa lor eră 
foarte stricată, nu însă tot aşâ şi pe ludei, căci deşi 
viaţa lor se arăta a fl ne’ngrijită, totuşi aveau de partea 
lor motive mari, aveau legea şi tăierea împrejur, aveau 
pc Dumnezeu care vorbiâ cu dânşii, şi se credeau a fi 
dăscălii tuturor neamurilor. De aceia apostolul i-a dez

i
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brăcat şi pe dânşii de asemenea credinţi, şi încă mai 
mult i-a arătat vrednici de pedeapsă, cu care a şi ter
minat vorba. aici. «Dacă nu sunt pedepsiţi, zice, făcând 
itstfeliu de lucruri, de necesitate că .trebuie a purtă fn 
gura şi în cuget acel cuvânt hulitoriu, acea vorbă blasle- 
mătoarc: să iacein cele rele, ca să vie cele bune; dară 
dacă aceasta este o neevsevie, de sigur că cei ce vor
besc aşâ vor fi pedepsiţi — ceiace a ş i  învederat zicând: 
„a cărora osândă dreaptă este“ — de unde este 
evident, că vor fl pedepsiţi. Dară dacă cei ce vorbesc 
aşâ, şi încă sunt pedepsiţi, apoi cu atât, mai mult cei 
ce fac aşâ, şi dacă sunt vrednici de pedeapsă, apoi sunt 
vrednici *ca cei ce au păcătuit. Cel ce pedepseşte du este 
doară vre-un om, ca astfeliu să-i fie bănuită hotărîrea, 
ci Dumnezeu cel drept care face totul. Deci daca ii se 
pedepscsc după dreptate, apoi cu nedreptul vorbiau 
aceia aşâ, detă.imându-ne pc noi. Fiindcă Dumnezeu a  
tăcut şi tace totul, ca viaţa noastră să fie dreaptă şi să 
străluciască peste tot».

l) Deci să nu ne lenevim, fiindcă numai aşâ vom 
puteâ depărtâ şi pe Elini dela rătăcire. Când noi filo- 
şofăm în cuvinte, ia ră  în fapte ne sluţim, apoi cu ce 
ochi îi vom privi oare? Cu ce gură vom puteâ să dis
cutăm despre credinţă, căci va zice cineva cătră fle
care din noi: «tu, care nu faci ceiace este mai mic, 
cum pretinzi a mă învăţă pe mine cele mari? Tu, care 
încă n’ai aflat că lăcomia este o fapta rea, cum de mai 
fllosofisezi de lucrurile din ceriu? Dară poate cunoşti 
că e rău ? Deci păcatul îţi este mai inare, fiindcă păcă- 
tu ieşti în cunoştinţă)). Şi cc vorbesc eu dc Elin? Nici 
chiar legile noastre nu ni dau voie de a  ne bucură de 
acest curaj, în timp ce viaţa noastră e stricată. „Iară 
păcătosului a zis Dumnezeu: pentru ce tu po
vesteşti dreptăţile mele, şi iai aşezământul de 
lege al meu prin gura ta?“ <ps . 49,17). Fiind duşi 
odinioară Ebreii în robia Babilonenilor, şi Perşii cuce
rind acea împărăţie pretindeau Ebreilor ca să li cânte 
cântări de ale lor, iară ii ziceau: „Cum vom cântă 
cântare Domnului în pământ străin ?“ (Ps. 136,5).

')  Partea morală. Despre dascăli, că  trebuie odată cu cu
vântul a se sirgui şi cu faptă cea bună. (Verort).
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Deci daca nu este slobod de a cântâ cântare Domnu
lui în pământ străin şi barbar, cu atât mai mult în 
sufletul barbar, fiindcă, barbar este şi crud dacă se gă
seşte în păcate. Dacă legea a pus în tăcere pe nişte 
oameni cari se găsiau în pământ, străin şi robi altor 
oameni, cu atât mai mult e drept de a astupa gura celor 
ce sunt robi ai păcatului şi în viată străină de adevăr. 
Deşi aceia îşi aveau cu dânşii organele de cântare, căci 
ziceau: „In sălcii, în mijlocul lor, am spânzurat 
organele noastre* ‘ flbid. 2), totuşi nici aşâ nu puteau 
cântâ, Aşâ dară nici noi, cu toate că avem gura şi 
limbă, care sunt organele cuvântului, nu ni este slobod 
de a vorbi cu curaj, pe cât timp suntem robi şi slujim 
păcatului, care e mai tiranic decât toii barbarii.

Spune-mi, te rog, ce vei zice Elinilor, când tu 
răpeşti şi eşti lacom? Vei avea oare curajul a’i spune: 
fugi de idololatrie, cinsteşte pre Dumnezeu, şi să nu te 
atingi de loc de argint şi de aur? Dara oare nu va 
râde când tu s p u i acestea, şi nu-ţi va răspunde: toate 
acestea mai ’ntâiu spune-le ţie singur? Căci nu este 
acelaşi lucru, dc a fi cineva Elin idololatru, cu a  fi 
creştin, şi a păcătui la feliu cu Elinii. Cum vom puteâ 
noi să-i abatem dela ido loial, ria acea uricioasă, când pe 
noi înşine nu ne aliatem dela aceasta?—fiindcă suntem 
cu mult mai aproape de noi înşine, decât aproapele 
nostru. Când pe noi înşine nu ne putem convinge de 
adevăr, apoi cum vom puteâ convinge pe alţii? Dacă 
cinevâ nu este bun stăpân al propriei sale case, cum 
va putea ti bun şi să se îngrijească de biserică? Cum 
va puteâ să îndrepte pe alţii cel ce nu ’ş i  poate îndrepta 
nici propriul său suflet? Să nu ’mi spui, că «eu nu mă 
închin idolilor de aur», ci arată-mi aceia, că nu faci 
faple de acelea pe care aurul poronceşte a  le face. 
Fiindcă multe şi variate sunt felurile de idololatrie; de 
ex, unul crede de stăj>ân pe mamonâ, altul crede pân
tecele de Dumnezeu, şi altul e stăpânit de vre-o alta 
poflă uricioasă- Dară nu jertfeşti acestora boi, ca Elinii? 
Insă faci cu mult mai grozav decât aceia, căci î ţ i  je rt
feşti sufletul tău. Poate că nu pleci genunchile şi nu te 
inchini lor? Dară cu mai multa, s u p u n e r e  faci tot ceiace 
’ţi poronceşte şi pântecele, şi aurul, şi pofta cea tira
nică. Fiindcă şi Elinii de aceia sunt spurcaţi, căci au 
îndumnezeit patimile noastre omeneşti, pofta a  perso
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nificat-o în Afrodita, mânia în Marte, beţia în Dionisie 
(Bachus). Dară daca poate nu ciopleşti idoli în peatră 
ca aceia, totuşi tu cu mai multă bunăvoinţă te pleci Ia 
patimile lor, căci membrele lui Christos le faci membre 
ale cur viei, şi te tăvăleşti şi în alte nelegiuiri.

De aceia vă rog, ca înţelegând m ărirea nebuniei, 
să fugim de asemenea idololatrie, căci aşâ numeşte 
Pavel jaco mia. Să fugim deci nu numai de lăcomia de 
bani, ci şi de pofta cea rea, fie ca în haine, fie în mese, 
fie în ori şi ce păcate de feliul acestora, fiindcă noi 
mai ales, cari n’am  ascultat de legile lui Dumnezeu, 
vom luă o pedeapsă cu mult mai grozavă decât Elinii, 
ciupă cum şi zice: „Iară sluga ceiace a ştiut voea 
Domnului său, şi n’a făcut dupre voea iui, se 
va bate mult“ (Lucit 12, 4-7). Deci, pentru ca să fugim 
de acea osândă, şi să ne facem buni şi folositori şi nouă 
şi altora, să scoatem din sufletul nostru toată răutatea, 
şi să ne îndeletnicim cu fapte bune, căci numai aşâ ne 
vom învrednici dc bunătăţile cele viitoare. Cărora fie 
a ne învrednici prin charul şi filantropia Domnului 
nostru Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl şi cu 
sfintul Duch, se cade slava în vecii veciior. Amin.

O M I L I A  V I I I

„Ce dară? întrecem? Nici de cum. Pentru 
ca mai ’nainte am învinuit pe Iudei şi pe Elini, 
ca toţi sunt sub păcat, precum e s te ’scris: că 
nu este drept nici unul, nu este cel ce înţelege, 
nu este cel ce caută pre Dumnezeu, toţi s’au 
abătut, împreună netrebnici s’au făcut, nu este 
cel ce face bunătate, nu este până la unul. 
Groapă deschisă gâtlejul lor, cu limbile lor vi- 
cleniă, venin de aspidă sub buzele lor. A că
rora gură de blestem şi de amărăciune este 
piină, grabnice sunt picioarele lor a vărsă sânge, 
sfărâmare şi nevoie întru căile lor şi calea
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păcii n’au cunoscut, nu este frica lui Dumnezeu 
înaintea ochilor lorJ)“ (Cap. 3 , 9 —18).

După ce a acuzat pe Elini şi pe Iudei, erâ natura! 
ca Ia urmă sa spună de îndreptăţirea prin credinţă. 
Fiindcă dacă nici legea naturala nu a folosit, şi nici 
legea scrisă 11’a făcut cevâ mai mult, ci amândouă an 
îmjKJVorat numai pc cei cc le-att întrebuinţat nu precum 
trebuia, şi i-a arătat vrednici de osândă, ia urm ă erâ 
necesară mântuirea prin char.

Deci, spune-ne de acest char, fericite Pavele, .şi 
dovecteşte-ne! Dara el nu arc curaj încă, uitându-sc cu 
oarecare Imnuială la neruşinarea Iudeilor, ci din nou 
îndreaptă cuvântul iarăşi la învinovăţirea lor. Şi mai 
întâiu introduce de acuzatoriu pe David, care spune pc 
larg ceiace Isaia a spus mai în scurt, strângându-ii 
bine frâul în gură, ca să nu poată apucă peste câinpi, 
şi nici din cuvintele ce le întrebirinţază asupra credinţei 
să facă pe vre-unul din auditori de a sălta în sus, fiind 
deja prins îndeajuns cu acuzaţiunile Prorocilor. In adevăr 
că Profetul pune în sarcina lor trei exageraţiuni de 
odată: şi că toţi la un loc făceau ceîe rele, şi că cele 
bune nu se întovăraşiau cu cei rai, ci cedau numai răului, 
şi că răul progresa pe toată linia în cel mai înalt grad. 
Şi ca sa nu zică ii: «dară ce? şi dacă acestea sunt 
spuse cătră alţii?», ială că a adaos imediat: ,,Şi ştim 
că câte zice legea, celor ce sunt în lege zice‘.‘ 
(Vers. 19). Dc aceia pe lângă Isaia, care este de toţi 
mărturisit că s’a adresat lor, a introdus şi pe David, 
ca să arate ca toate acestea sunt rezultatul aceleiaşi 
consecinţi. «Şi ce nevoie erâ, zice, ca Profetul care eră 
trimis pentru îndreptarea voastră, să acuze pe alţii? 
Căci nici legea n’a  fost data altora, ci vouă». Dară do 
ce oare n’a zis: «şi ştim că câte zice Profetul...»  ci, 
„câte legea zice?“ Pentru că Pavel obişnuieşte a

!) Notă. I11 ediţia avută în vedere de Sf. Chisostom, această 
jiericopă se începe a « ă : „Defi, cu ce ii in trecem noi mai midt?-' 
Hăspunsul „nici de cum“ pe care îl avem in odiţia noastră  (Textus 
eficeptufi) nu există în ediţia dc pe atunci. De aii, fel iu chiar tra 
ducerea din ediţia noastră dc iSuzău este neoxactâ, căci in loc să 
SC zică: „Cc dură,? (li) întrecem?“ se găseşte : ,,Ce dar întrecem?- 
—coiace h u  arc nici un sens, nici în sîne înseşi, şi nici in raport 
011 răspunsu l: pnici cum” ce urmează imediat. (Trad.,).
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numi vechiul Testament în general lege. De altfeliu .şi 
aiurea zice: „N u  auziţi ce spune legea, că A b ra â m  
a  a v u t  doi fîi?“ (Gal. 4, ‘2i). De aceia şi aici el nu
meşte Vechiul Testament lege, zicând: „Şi ş tim  că 
câte zice legea , celor ce s u n t  în lege zice“. 
Apoi ara tă  că acestea nu sunt spuse numai ca o sim
plă acuzaţie, ci ca să’i pregătească, mai dinainte 111 pri
mirea credinţei. Intre Vechiul şi Noul Testament este 
atâta afinitate, încât că toate acuzaţiile şi mustrările de 
aceia se făceau, ca mai strălucit să se deschidă audito
riului uşa credinţei.

Fiindcă pe Iudei i-a pierdut mai cu samă credinţa 
cea m are ce o aveau despre dânşii, pentru care şi zice 
mai jos: „Că neştiind dreptatea lui Dumnezeu, 
şi căutând să-şi pue dreptatea lor, dreptăţei 
lui Dumnezeu nu s’au supus*‘ (Rom. 10, 3), de aceia 
şi legea şi Prorocii preîntimpinând li surpă mai di
nainte cugetările lor cele deşarte, şi li înfrâna mândria, 
ca astfeliu venind fa cunoştinţa propriilor lor păcate, şi 
depărtând dela dânşii toată prostia, sa alerge cu toată 
bunăvoinţa Ia cel ce acordă iertarea păcatelor, celor 
ce se vad ajunşi în cea mai mare primejdie, şi să pri- 
miască charul prin credinţă. La aceasta făcând aluziune 
Pave) aici, li ziceâ: „Şi ştim că câte zice legea, 
celor ce sunt în lege zice, ca toată gura să se 
astupe, şi să se supuie (vinovată sâ fie) toată 
lumea lui Dummezeu“. Aci îi arată pe dânşii ca 
fiind cu totul pustii de fapte, pe când în vorbe erau 
mândri şi neruşinaţi, pentru care şi întrebuinţază cu
vinte importante, zicând: „toată gura să SC astupe“, 
învederând prin aceasta fala lor cea neruşinată şi ne
mărginită, şi limba lor ca şi gura ne astupate, de 
oarece se purtau ca şi un punoiu neoprit, — pentru 
care Profetul le-a astupat. Când Pavel zice: „toată 
gura Să se astupe“ nu spune că de aceia să li se 
astupe fiindcă, au păcătuit, ci, că sunt certaţi pentrucă 
păcătuind nu înţelegeau aceasta.

„Şi să se supuie (vinovată să fie) toată 
lumea lui Dumnezeu". N’a zis ca- iudeul să se su
pună, ci toată natura. Când zice că: „toată gura Să
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SG a s tu p e 1*, la dânşii face aluziune, deşi nu tocmai pc 
fală, ca nucumvâ cuvântul sa devină prea aspru, iară 
când zice: „să se supuie to a tă  lumea lui Dum
nezeu11, vorbeşte dc Iudei şi Elini la un loc. Nu puţin 
contribuie şi aceasta la a li înfrâna prostia lor, căci* şi 
aici ii nu au nimic mai mult ca Elinii, ci deopotrivă 
sunt. predîspuşi la cuvântul mântuirei. Vinovat, princi- 
palmente se numeşte acela, caro nu poate, sau mai 
bine zis nu este în stare dc a se apără singur pe sine, 
ci are nevoie de ajutoriul altuia, precum de pildă sunt 
loate ale noastre, după ce am pierdut totul care con
tribuie spre mântuire.

„Pentrucă clin faptele legei nu se va în
dreptă tot trupul înaintea lui, că prin lege este 
cunoştinţa păcatului" (Vers. 20). Iarăşi s’a atins de 
lege, însă cu oarecare cruţare, şi acuzaţia de aici nu 
este adusa contra legei, ci contra leuevirei Iudeilor; cu 
toate acestea fiindcă urma a introduce vorba de cre
dinţă, s’a încercat aici de a arăta legea ca foarte slaM 
şi neputincioasă. «Dacă te lăleşti cu legea, zice, apoi ea 
mai mult te ruşinează, ea mai mult îţi scoale la iveala 
păcatele»; Dară n’a zis chiar aşâ de aspru, ci cu oare
care sfială. „Că prin lege este cunoştinţa păca
tul ui zice. Aşii dară şi osânda va fi mai mare pentru 
Iudeu. E întocmai ca ş i ’cum ar fi zis: «Legea a izbutit 
a-ţi dâ pe faţă păcatul, însă datoria ta este de-a fugi 
de el; nefugind, deci, ’ţi-ai atras o mai mare osânda, 
aşâ că legea a  devenit* pentru tine un magazin de mai 
mari pedepse».

După ce, deci, a sporit frica în auditoriu, la urmă 
vine la cele ale eharului, înfăţişând cu multă plăcere 
darul iertărei păcatelor, şi zice: „Iară, acum Şi fără 
de lege dreptatea lui Dumnezeu s’a a ră ta t“ 
(Vers. 21). Marc lucru a vorbit el aici, ceiace a avut 
nevoie de o multă băgare de samă. Pentru că dacă cei 
ce vieţuiesc în lege, nu numai că n’au putut fugi de pe
deapsă, ci încă că i-a şi îngreuiat mai mult, apoi cum 
e cu putinţă ca afară de lege nu numai să scape de pe
deapsă, ci încă să se şi îndreptai iască? Două extremi
tăţi a pus el aici, şi a se îndreptăţi, şi a se bucura de 
aceste Dumiri chiar fără lege. Dc aceia nici n’a zis el
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simplu dreptate, oi „dreptatea Iul Dumnezeu'1, ară
tând mai m are darul din valoarea persoanei ce-1 dă, 
arătând totodată, şi putinţa făgăduinţei, căci lui totul îi 
este cu putinţă. Şi n’a zis «s’a dat», ci „S’a  arătat*', 
îndepărtând vinovăţia ce i s’a r fi putut arunca ca ino
vaţie din partea sa, — căci ceiace s’a  arătat, ceiace s’a  
scos la iveală, s’a arătat ca cevâ vechii; şi ascuns până 
atunci. Şi nu numai aceasta, dară şi aceiace urmează, 
dovedeşte că făptui nu erâ cevâ nou, cevâ deeurând 
apărut, căci după ce zice „s’a arătat11, adaoge im ediat: 
„fiind  mărturisită de lege şi d e  proroci". «Dacă 
s ’a dat acum, nu tc tulbura, zice, şi nici să te neliniş
teşti ca şi cum te-ai află în fa|a unui lucru nou şi 
străin, căci încă dela început l’au prevestit legea şi 
Prorocii».

Deci, pc unele le-a arătat prin această întocmire 
dc idei, pe altele—pentru timpurile din urm ă—le-a arătat 
prin cuvintele lui Avacum caro zice: „iară dreptul 
ditl credinţă va fi viu11, iară pentru timpurile vii
toare li pune înainte pe Abraâm şi pe David vorbind 
de aceasta, fiindcă printre dânşii aceste persoane se 
bucurau de o inare cinste. Cel dintâi fusese Patriarch 
şi Profet, iară cel dc al doilea Rege şi Profet, şi făgă
duinţele Ia amândoi aceştia fusese date de Dumnezeu. 
De aceia şi Matheiu cliiar dela începutul evangheliei 
sale aminteşte dc Jiceşti doi mai ’ntâiu, şi numai ca ur
m are pune la mijloc .şi pc strămoşii de după dânşii, 
căci zicând: „Cartea neamului lui Iisus Christos'‘ 
du a  aşteptat ca după Abraâm să pună pe Isaac şi pc 
Iacov, ci odată cu Abraâm pune şi pc David la mijloc. 
Ba încă ceiace este minunat, că pe David l-a trecut 
chiar înaintea lui Abraâm, căci zice: „Fiul lui David, 
fiul lui Abraâm11 Şi nun ai după aceasta a început 
a-i înşira şi pe ceilalţi. Dc aceia şi apostolul neconlenit. 
se învârteşte cu cuvântul împrejurul lor, căci zice: 
„Dreptatea lui Dumnezeu mărturisită de lege 
şi de Proroci41. Apoi, ca să nu zică cineva: «şi cum 
ne mântuirn dacă nu contribuim cu nimic?)» — iată că 
el arată, că nu puţin contribuim şi noi la aceasta prin 
credinţă, căci zicând: „Iară dreptatea lui Dumnezeu11 
a adaos mai departe: „prin credinţa lui Iisus Chri-
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stos, la toţi şi preste toţi cei ce cred“ (Vers. 22). 
Aici iarăşi se tulbură Iudeul, fiindcă nu are nimic mai 
mult ca ceilalţi, şi este pus la im loc cu întreaga lume. 
Deci, ca nu cum vă să se alarmeze, iarăşi îi mărgineşte 
cu frica, adăogând şi zicând: „Că nu este osebire, 
pentru că to ţi au greşit" (Vers. 23), adecă «să nu-mi 
spui că unul este Elin, celălalt Scit, celălalt Trac, căci 
cu toţii sunt sub aceleaşi păcate. Dacă tu ai primit 
legea, un singur lucru ai aflat din lege: a cunoaşte pă
catul, nu însa a şi fugi de el». Apoi ca nu cumva să zică 
i i : «dacă am şi greşit, totuşi nu aşa de mult ca aceia», 
iată că apostolul adaoge: „şi se lipsesc de slava 
lui Dumnezeu", «încât deşi nu ai păcătuit la feliu cu 
dânşii, totuşi de slavă vei fi lipsit, deopotrivă cu ii, căci 
şi tu eşti din acei ce l-au dispreţuit, iară cel ce dispre
ţuieşte nu face parte între cei slăviţi, ci între cei ruşi
naţi. Insă nu te tulbură, căci eu n’am spus acestea ca 
să te aduc în desnădăjduirc, ci ca să-ţi a ră t filantropia 
stăpânului». De aceia a şi adaos:

„Cari se îndreptează în dar prin charul lui, 
prin răscumpărarea cea intru Christos Iisus, 
pre care l-a rânduit Dumnezeu curăţire prin 
credinţă întru sângele lui, spre arătarea drep- 
tăţei lui" (Vers. 24. 25). Priveşte prin câte idei com- 
plectează ceiace a spus: întâiu dela valoarea persoanei, 
căci cel ce lucrează toate acestea nu este un om care 
să nu le poată face, ci Dumnezeu care toate le poate, 
căci a lui este dreptatea; al doilea dela lege şi proroci. 
«Dacă ai auzit că „afară de lege", să nu te tulburi, 
zice, căci aceasta e şi părerea legei». Al treilea dela 
jertfele din legea veche, căci de accia a zis: „întru 
sângele lui", amintindu-li de oile şi de viţeii pe cari
ii îi jertfiau, căci «dacii jertfele celor necuvântătoare, 
zice, dezlegau păcatele, apoi cu atât mai mult sângele 
Iui Christos». Şi n’a zis simplu «prin slobozirea din 
robie vremelnică =  ci „prin rescumpărarea
cea întru Christos Iisus" întrebuinţând expresiunea 
âîToX'irpwGic, ca ceiace arală, că nici de cum nu se vor 
mai reîntoarce în sclăvie. Chiar şi expresiunea „cură
ţire" este zisă tot în acest sens, arătând că dacă tipul
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sau închipuirea avea. atâta putere, apoi cu atât mai 
mult adevărul va ară tă  aceasta. Şi arătând ca aceasta 
nu este cevâ nou, întrebuinţează expresiunea „l’a rân
duit". Apoi expresiunea „i’a rânduit Dumnezeu" 
arată că faptul este şi al Tatălui, şi ai Fiului, Tatăl 1-a 
rânduit, insă şi Christos a făcut totul prin sângele lui.

„Spre arătarea dreptăţei iui". Dară ce în
seamnă spre arătarea dreptăţei lui? Dupre cum ară
tarea bogăţiei nu este numai de a fi cineva bogat, ei 
dc a face şi pe alţii bogaţi, arătarea vieţei de a învia 
şi pe cei morţi, arătarea puterci nu numai de .a fi 
cineva puternic, ci şi de a împuternici pre cei slabi, 
tot aşâ şi arătarea dreptăţei nu va să zică de a fi 
cinevâ singur drept, ci şi pe alţi încărcaţi cu păcate, 
a-i face Iară de veste drepţi. Aceasta explicând-o însuşi 
a  adaos mai departe ce înseamnă arătare: ,,Ca Să fie 
el drept, şi îndreptând pre cel ce este din cre
dinţa lui Iisus" (Vers. 26). «Nu te îndoi, zice, că nu 
din fapte, ci din credinţă, şi nici să fugi de dreptatea 
lui Dumnezeu, fiindcă binele izvorit de aici este îndoit, 
ca este uşor şi la îndămână tu tu ror; nici nu te ruşina, 
căci dacă el se ara tă  făcând aceasta, şi cum s’ar zice, 
se mândreşte chiar, apoi cum este cu putinţă ca tu să 
te doseşti şi să te ascunzi de ceiace stăpânul se slăveşte?)' 
Inălţând, deci, pe auditoriu prin ceiace a zis, că cele 
petrecute sunt arătarea dreptăţei lui Dumnezeu, iarăşi 
mişcă cu frica pe cel leneş şi sfios de a  se apropieâ, 
zicând ceiace urmează: „pentru slăbanogirea pă
catelor celor mai ’nainte făcute”. Ai văzut cum 
el încontinuu aminteşte de păcatele lor? Căci spunând 
mai sus: „Că prin îege este cunoştinţa păcatului", 
iară după aceasta adăogând că toţi au păcătuit, iată că 
aici arată faptul mai grozav, căci n’a zis «pentru pă
cate», ci „pentru slăbănogire", adecă paralizare 
complectă, sau mai bine zis amorţire totală. Nu erâ 
nici o speranţă de vindecare, şi precum trupul para
lizat are nevoie de ajutoriul mânei de sus, tot aşâ este 
şi cu sufletul paralizat. Şi ceiace este mai grozav, că 
ceiace pune ca cauză, o arată ca o mai m are acuzaţie. 
Şi care este aceasta? Că slăbănogirea a  devenit „din 
multa răbdare a iui Dumnezeu" (Vers. 26), ca şi
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cum a r fi z is: «Nu aveţi ce răspunde, că adecă nu v’aţi 
bucurat de multă răbdare şi bunătate din partoi». 
Expresiunea „în vremea cie acum" arată  puterea 
lui cea mare şi filantropia. «Când nc-am desnăclăjduit, 
zice, şi eră tiinţ) de hotărîre, când s’au înmulţit relele 
şi au prisosit păcatele, atunci şi el a arătat puterea sa, 
■ca să afli cât este de mare vistieria dreptăţei iui. La 
începui nici nu s’a r fl părut faptul atât de minunat, ca 
acum, când fiecare mod de vindecare a fost cenzurat 
cu băgare de samă».

„Deci unde este lauda; S’a încuiat ’). Prin 
care lege? Prin acea a faptelor? Nu, ci prin 
legea credinţei“ (Vers. 27). Mare este lupta lui Pavel 
spre a arătă, că atât de mult a putut face credinţa, in 
cat legea niciodată nu şi-ar, fi putut-o închipui. Fiindcă 
a  spus că Dumnezeu îndreptăţeşte pc om prin credinţă, 
do accia sc agaţă iarăşi de legea mozaică. Şi priveşte 
că el nu spune: «unde sunt succesele Iudeilor? Unde 
■este lucrarea dreptăţei?, ci „Unde este lauda“ ară- 
tându-i şi aici ca famfaroni şi ca cei ce se credeau mai 
mult decât alţii, dară în realitate nimic. Şi zicând : ,,Unde 
este lauda“, nu răspunde că a  «pierit sau s’aperdut» 
ci „s’a încuiat“ adecă a fost scoasă afară ca cevâ 
netrebnic, ca cevâ carc nu erâ la timpul cuvenit, fiindcă 
în adevăr, nu mai erâ Ia timp. Dupre cum atunci când 
stă de faţă judecata, nu mai este timp pentru cei ce vor 
a  sc pocăi, tot aşâ şi atunci, când este dată hotărîrea, 
şi urmează a fi toţi pierduţi, şi când stă de faţă charul 
care dezleagă toate aceste rele, tot aşâ, zic, şi atunci nu 
mai este timp de a pune înainte îndreptarea prin lege. 
Dacă ii voiau să stăruiască cu încăpăţinare în părerea 
lor, apoi a r fi trebuit să o facă mai ’nainte de venirea 
eharului; dară după ce a venit cel ce mântuieşte prin 
•credinţă, s’a ridicat timpul luptelor zădarnice, şi charul 
mântuieşte fară de ele, după ce s’au dovedit prisoselnice. 
De aceia a venit acum, ca să nu zică ii că dacă a r fi 
venit mai ’nainte, apoi eră cu putinţă de a fi mântuiţi

') Notă. T raducerea verbului Ê v.Xîio*ifi este g reşită şi fără 
i/iţeles. Ar fi trebuit să  se z icâ :„a fost scoasă afară", pentru că  „s'n 
încuiat", cum se găseşte in ediţia de Buzeu, eu  dâ senzul adevărat 
si in legătură cu cele dinainte. (Trad.)-
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prin lege în urm a os ten ele! or şi a faptelor lor. Deei„ 
apostolul astupându-li gura lor cea neruşinată, îi pre- 
întimpină zicând, că a aşteptat mai ’ntâiu un timp în
delungat, ca după cc se va dovedi prin toate, că nu sunt 
în stare de a se mântui, atunci şi el (Christos) să-i mân-- 
tuie prin charul său. De aceia, după ce a  zis mai sus; 
„spre arătarea drepta1ei“ a adăogat imediat: „în 
vremea de acum“. Dară dacă unia a r contraria acest 
fapt, apoi a r  face acelaşi lucru, ca şi ace! ce după cea  
făcut crime mari, şi n’a putut să se dezvinovătiască îna
intea tribunalului, pentru care a şi fost condamnat, 
mai pe urm ă fiind eliberat din temniţă prin indul
genţa împărătească, s’a r obrăznici după eliberare şi 
a r  spune că el cu nimic n’a greşit! Mai înainte de a 
veni indulgenţa împărătească trebuia ca să dovediască 
nevinovăţia sa, dară după ce a venit, apoi nu mai este 
timp de laudă. Şi tocmai acest fapt s’a petrecut cu Iudeii. 
Fiindcă ii nu erau în stare de a face cevâ dela sine, de 
aceia a  venit Christos atunci, resturnând lauda lor chiar 
prin faptul venirei, căci acel ce se zice a fi dascal al 
pruncilor, cel ce se făleşte cu legea şi se întitulează pe 
sine îndreptători u al celor iară de minte, în timp ce el 
sinşur arc nevoie de dascal şi mântuitoriu ca şi aceia, 
aceia, zic, nu poate aveâ nici un motiv de fală. Dacă ne
tăierea îm prejur devenise tăiere îm prejur chiar şi mai 
’nainte de venirea lui, apoi cu atât mai mult acum; aşa 
că ea (tăierea împrejur) este lepădată din amândouă 
timpurile.

Spunând că lauda lor a  fost scoasă afară, a arătat 
Ia urm ă şi cum a  fost scoasă. «Deci, cum afost scoasăt  
zice: „Prin care lege? Prin cea a faptelor? Nu, 
ci prin legea credinţei*1, iată că şi credinţa el a 
numit-o lege, insistând cu mulţămire în asemenea de
numiri, ca astfeliu să se mângâie oarecum şi să se în
curajeze de părută inovaţie ce a r fi zis că a introdus. 
Dară care este legea credinţei? Aceia că se mdntuie 
omul prin  char. Aici arată putinţa lui Dumnezeu, că nu 
numai că a mântuit pe om, ci încă l-a şi justificat şi 
l-a adus în adevărata laudă, neavând nevoie de fapte, ci 
cerând numai credinţă. Acestea zicându-le, moderează 
şi pe Iudeul ce a crezut, iară pe ce! ce n’a crezut îl în
frânează, ca astfeliu să-l atragă la credinţă. Cel ce ş’a 
mântuit, dacă cugetă lucruri m ari dând atenţiune legei,
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va auzi că chiar legea i-a astupat gura, că înseşi ca l-a 
învinovăţit, că cliiar ea i-a împedecat mântuirea şi i-a 
scos afară lăuda, — iară col ce n’a crezut, fiind umilit 
prin aceleaşi raţionamente, va puteâ de sigur ca să se 
apropie de credinţă. Ai văzut cât de mare e vistieria 
credinţei ? şi cum a îndepărtat pe cineva dela cele dina
inte, nelăsându-1 nici măcar a se lăudă cu ele?

„Socotim dară că cu credinţa se va în
dreptă omul, fără faptele legei“ (Vers. 28). După 
ce i-a arătat mai superiori Iudeilor prin credinţă, la 
urmă vorbeşte şi de ea, şi iarăşi îndreptează tot ceiace 
se părea a-i tulbură. Fiindcă în adevăr două lucruri tul
burau pe Iudei: întâiu că cei nemântuiti cu faptele legei 
erâ cu putinţă a se mântui şi fără fapte, şi al doilea că 
şi cei netăiaţi împrejur aveau drept a se bucură dc aceJ 
leaşi bunuri ca şi cei trăiţi în lege atâta timp, ceiace îi 
tulbură mai mult încă decât faptul dintâi. De aceia şi 
apostolul mai întâi a pregătit pe auditoriu cu ideia dintâi, 
şi numai după aceasta a venit la cea de a doua, care 
atât de mult tulbură pe Iudeu, încât chiar şi Petru a 
fost acuzat din aceasta cauză'). Deci ce ziec apostolul? 
„Socotim, dară, că cu credinţă se. va îndrepta,
omul“. El n’a zis «Iudeul, sau cel ce se găseşte sub lege» 
ci întinzând vorba [>e un teren mai larg, şi deschizând 
kimeî întregi uşile mânluireî, zice „omul“, adecă pune 
numele cel comun în natură.

Deci având ocazie de aici, dezleagă antitheza pusă- 
Fiindcă erâ natural că Iudeii auzind ca credinţa îndrep
tăţeşte pe tot omul, se vor nemulţămi şi scandaliza, de 
aceia a adaos: „Au doară Dumnezeu este al Iu
deilor numai“ ?(Vers. 29), ca şi cum ar fl zis: «şide 
ce ţi se pare absurd, că tot omul se mântuie? Nu cumva 
Dumnezeu este al unei părţi din lume numai»? Din a- 
ceasta el arată, că Iudeii voind a înjosi neamurile, ne
cinstesc mai mult slava lui Dumnezeu, de vreme ce nu-i 
dau voie de a fi Dumnezeul tuturor. Dară dacă este al 
tuturor, apoi se şi ingrijaşte de toţi, şi daca se îngrijaşte 
de toţi, apoi pe toti îi mântuie deopotrivă prin credinţă.

Dc aceia zice: „Au doară Dumnezeu este al

') Notă. A se vedea istoria lui Cornelie sutaşul din Fapt. 
Apostolilor, Cap. 10 ţi i i .  (Traci.).

3S.'r'
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Iudeilor numai, nu şi ai neamurilor? Adevărat, 
şi al neamurilor'1. El nu este particular, sau al unei 
părţi din lume, ca zeii cei fabuloşi ai Elinilor, ci comun 
al tuturor, şi unul singur, pentru care şi adaoge: ,,CăOi 
unul .este Dumnezeu" (Vers. 30), adecă. «acelaşi este 
stăpânul şi al acclora, Dacă poate ’mi spui de cele de 
demult, ei bine, şi atunci erau comune ceîe ale proniei 
dumnezeeşti, deşi în diferite chipuri. Ţie s’a dat de pildă 
legea scrisă, iară acelora legea naturală, şi nimic n’a- 
veau mai puţin, ci puteau să şi biruiască, dacă voiau».

De aceia a  şi adaos imediat, lăsând a  se înţelege 
tocmai aceasta: „care va îndreptă tăierea îinprejur 
din credinţă, si netăierea împrejur prin credinţă1*, 
amintindu-li coîc spuse mai 'm inte despre netăierea şi 
tăierea împrejur, prin care li-a dovedit că nu este nici-o 
deosebire. Şi dacă atunci eră aşâ, apoi cu atât mai muit. 
acum; ceiace a şi arătat mai lămurit în pasajul urmă
torii!, din care se dovedeşte că şi Iudeul ca şi Elinul au 
deopotrivă nevoie de credinţă: ,,Deci, stncăm (des
fiinţăm) noi legea prin credinţă? să nu fie! ci 
întărim legea“ {Vers. 31). Ai văzut înţelepciune ne
grăită şi iscusită? Căci înseşi expresiunea „întărim** 
arată ca legea nu mai erâ întărită, ci slăbită şi desfiin
ţată. Şi priveşte măreţia puterci lui de argumentare, şi 
cu câtă îm bdşugare de idei pregăteşte ceiace voieşte a 
arătă, căci prin această expresiime nu numai că nu arată  
că credinţa este stricătoare legei, ci încă'că este ajută
toare ei, dupre cum şi legea este premergătoare cre
dinţei. Dupre cum el mai sus preîntimpinând ziceâ că 
credinţa este mărturisită de lege şi dc Proroci: „Măr
turisită fiind, zice, de lege şi de Proroci*1 (Vers.
21), tot aşa şi aici arată că această credinţă a făcut 
legea neputincioasă. Şi cum a  făcut-o neputincioasă? 
Ascultă: care erâ rostul legei, şi din ce cauză făcea ca 
totul ? De sigur că pentru a face pe om d rep t; însa tocmai 
la aceasta legea n’a  avut nici-o putere „căci toţi au 
păcătuit*' zice. Deci, credinţa venind a  făcut acest lucru, 
adecă omul deodată ce a crezut s’a şi îndreptăţit. Aşa 
dară a înţepenit puterea legei, şi ceiace legea se siliâ 
ca să îndeplinească şi faceâ totul fără succes, aceia cre
dinţă a îndeplinit-o şi a adus-o la un bun sfârşit. Aşâ
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-dară credinţa n’a desfiinţat legea, ci a întărit-o. Trei 
lucruri arată apostolul aici: 1) că şi fără lege este cu 
putinţă a se îndrepta cineva, 2) că legea n’a putut în
dreptă pc om, şi 3) ca credinţa nu se rezboieşte cu legea, 
adecă au este contra legei. Fiindcă tocmai aceasta erâ  
care alannă mai mult pc Iudeu, adecă a se crede de 
ei ne vă că. credinţa este pro ti vrii că legei, de aceia apo
stolul arată mai mult încă decât voieşte Iudeul, adecă 
că credinţa nu numai că nu este pro tiv ni că .legei, ci chiar 
-este aliată a ei şi conlucrătoare, ceiace mai cu samă, 
doriâ să audă Iudeul.

') Dară fiindcă odată cu darul acesta, prin care noi 
ne-am îndreptăţit, este nevoie şi de viaţă neprihănita, 
■dc aceia să arătăm  o râvnă vrednică de .asemenea dar%
— şi vom arătă cu adevărat, dacă vom păstră cu mulţii 
râvnă pe muma tuturor bunurilor, adecă dragostea. Dra^ 
goste, însă, va să zică nu numai cuvinte scci, şi- nici mit 
mai salutări simple, ci sprijin văzut şi.dovadă în fapte. 
De pildă : a dezlegă foamea săracului, a veni în ajutoriul 
celor bolnavi, a scăpă pe cineva din primejdii, a plânge 
cu cei ce plâng, a  sc veseli cu cei ce sunt veseli, căci 
şi aceasta este din dragoste, deşi s’a r păreâ că a se 
veseli cu cei ce sunt veseli este un fapt mic. Cu toate 
-acestea faptid acesta este foarte mart; în sine însuşi, şi 
este rezultatul unei minţi de filosof, căci pe rmilţi am 
puteâ găsi că-1 săvârşesc cu amărăciune, iară alţii fără 
nici-o vlagă, ci numai de ochii lumei. Mulţi plâng cu cei 
•ce plâng, insă nici de cum nu se bucură cu cei ce sunt 
veseli, ci se întristează şi plăti" în timp ce aceia sunt 
veseli, ceiace rezultă din zavistie şi pizmă. Nu este un 
fapt mic de a li vesel când fratele tău este vesei, ci 
chiar mare de tot, şi poate mai mare nu numai decât 
acela dc a plânge cu cei ce plâng, ci şi decât faptul de 
a  veni în ajutoriul celor ce se primeiduiesc. Mulţi se 
prirnejduiesc cu cei ce sunt in primejdii, însă se mâh
nesc când alţii progresază, căci atât de mare c tirania 
pizmei şi a zavistiei. Deşi a se primejdui cineva pentru 
alţii este fapt greu, căci e însoţit de ostenele şi sudori 
multe, pe când a  se bucură cu cei ce se bucură izvo
răşte numai dintr’o bună intenţiune, cu toate acestea cei

') Partea moral". Despre dragoste, şi câ  nu trebuie a zavi
s t i i  sau a invidia pe fratele ce prjgrys&za, — şi despre el ei mosina. 
■( Veron.}.
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mai rnuiti nu se grăbesc a  face ceiace e mai uşor, ci 
îşi iau asupră-şi ceiace e mai g-reu, căci se topesc de 
ciudă, când văd pe alţii că progresază, când văd că în
treaga biserică foloseşte, fie cu cuvântul, fie 111 alt mod I 
Şi ce a r puteâ fi mai rău decât aceasta? Un astfeliu de 
om nu se luptă numai contra fratelui său, ci chiar contra 
voinţei lui Dumnezeu, înţelegând, deci, aceasta, conte
neşte eu asemenea boală uricioasă, şi dacă poate nu vo- 
ieşti pe fratele tău, cel puţin scapă-te pe sine-ţi de miile 
de rele. De ce introduci tu rezboiu. Î11 cugetul tă u ! De 
ce umpli sufletul tău de tulburare? De ce'iţi faci singur 
rău? De ce răstorni totul pe dos? Şi cum vei puteâ cere 
iertarea-păcatelor tale, dacă te găseşti aşâ feliu? Dacă 
Dumnezeu nu ia rtă  păcatele celor ce nu le iartă  pe ale al
tora, apoi cum va dâ iertare celor ce nedreptăţesc pe alţii, 
cari cu nimic nu i-au nedreptăţit ? Faptul acesta este 
dovada celei mai josnice răutăţi, U-nia ca aceştia rez- 
boiesc biserica împreună cu diavolul, şi poate chiar maî 
rău decât diavolul, fiindcă de diavol este cu putinţă do 
a  se păzi cineva, pe când aceştia sub masca prieteniei 
aprind pe furiş tocul, în care singuri ii mai ’ntâi se 
bagă, şi pătimesc de o boală ce nu numai că nu merită, 
mila şi compătimirea .altora, ci arc în sine chiar mult 
ridicul

D(‘ cc te Ingălbineşti? spune-mi; de ce trem uri de 
necaz şi s la ica  cuprins de frică? Ce rău ţi s’a întâmplat ? 
Ca fratele tău este strălucit, renumit şi bine văzut? Dară 
pentru aceasta tu tocmai trebuie a te încunună, a te 
bucură şi a  slăvi pe Dumnezeu, fiindcă membrul tău a 
devenit strălucit şi renumit. Deci, te scârbeşti ca Dum
nezeu se slăveşte? Acum ai văzut tu în ce parte tinde 
rezboiul tău ? «Dară, zici tu, eu nu mă scârbesc că Dum
nezeu se slăveşte, ci ...-fiindcă fratele meu este slăvit». 
Insă prin cl se ridică slava la Dumnezeu, şi tot acolo şi 
rezboiul tău pc eare-1 duci asupra lui. «Dară nu aceasta 
mă întristează, zici tu, ci faptul că prin mine aşi voi 
să se şlaviască Dumnezeu». Tocmai de aceia bucură-te 
că fratele tău progresează, şi Dumnezeu atunci se slă
veşte prin tine, şi toţi vor zice: «binecuvântat este 
Dumnezeu care are astfeliu deservi scutiţi de orice in
vidie, şi care se bucură de faptele cele bune ce se să
vârşesc prin tre dânşii». Şi ce zic eu de frate? Chiar de 
a r  fi şi duşman sau rezboinic al tău, însă Dumnezeu 
prin el se slăveşte, apoi trebuie pentru aceasta a-1 face
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prieten, pe când tu pe prieten f{ faci duşman, pentru 
•că Dumnezeu se slăveste prin progresele iui. Dacă ci
neva a r  vindecă trupul tău cei bolnav, chiar de ji-ar 
fl duşman, totuşi după aceasta îl vei consideră de cel 
întâi dintre prietenii tăi; dară pe cel ce împodobeşte 
trupul lui Christos, adecă biserica, şi care ’ţi este prieten, 
tu îl consideri ca duşman? Şi cum ai puteâ să dove
deşti în alt mod rezboiul ce-1 duci contra Iui Christos? 
De aceia, chiar dc ar face cineva minuni, chiar de. ar 
trăi în feciorie, chiar de ar posti, chiar de s’ar culcă 
jos la pământ,1 şî prin această virtute a r ajunge la înăl
ţimea îngerilor, totuşi prin asemenea faptă va fi mai 
pângărit decât curvarii şi preacur varii, şi mai nelegiuit 
decât tâlharii şi profanatorii de morminte. Dară pentru 
ca nu cumva'sa ia cineva cuvintele mele ca exagerate, 
cu v’aşi întreba cu plăcere, şi să’rni răspundeţi: dacă 
cineva a r luă în mâni un târnăcop aprins la capătul 
de sus şi a r  dâ foc acestei case, şi prin aceasta a r surpa 
jertfelnicul, oare nu flecare din cei de faţă a r zvârli cu 
pietre asupra lui, ca pângărit şi nelegiuit? Dară ce? 
Dacă în locul acelui foc a r  purtă cu el o flacără mai 
arzătoare chiar decât focul, voiu să zic zavistia, cart1 
nu dărim ă pietrele clădirei, nu surpă jertfelnic aurit, 
ci aceiace este cu mult mai de preţ decât păreţii clă
direi şi decât jertfelnicul, adecă rastoarnă clădirea das
călilor şi o prăbuşeşte, — apoi unul ca acesta de ce ier
tare a r  puteă fl vrednic? Şi să nu’mi spună cineva, ca 
deşi s’au încercat unia de multe ori sa facă aşă, totuşi 
n’an reuşit, totuşi n’au putut face nimic, fiindcă faptele 
totdeauna se judecă dela intenţiunea celui ce le săvâr
şeşte, fiindcă şi Saul a ucis pe David, deşi n’a reuşit. 
Nu pricepi tu, spune-mi, că dacă zavistuieşti oile lui 
Christos rezboieşti pe păstoriu? Zavistuieşti oile acelea, 
pentru care Christoş şi-a vărsat sângele, şi pentru care 
ni-a poroncit nouă de a face totul şi a pătimi? Nu-ţi 
aminteşti că stăpânul tău a căutat slava ta, şi nu a sa; 
iară tu cauţi slava ta, şi nu a sa? Deşi dacă ai caută 
pe a sa, atunci ai găsit şi pe a ta, dară fiindcă tu ai 
căutat-o pe a ta înaintea celei cuvenite lui, apoi nicio
dată nu te vei bucură de ea,

Deci, care este leacul acestui rău? Cu toţii să ne 
rugăm lui Dumnezeu în comun pentru dânşii, şi un 
singur glas să înălţăm pentru ii, ca pentru nişte îndră
ciţi, căci aceştia sunt mai de jălit decât cei îndrăciţi,
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fiindcă nebunia lor izvorăşte din intenţiunea lor. Deci, 
această boală are nevoie de rugăciuni şi cereri multe. 
Dacă cel ce nu iubeşte pe fratele său, chiar de şi-ar de- 
şărtâ punga săracilor, şi chiar de ar fi cât de strălucit 
in biserică, totuşi cu nimic nu se foloseşte mai mult,, 
dară încă ccl ce rezboeşte pe fratele său care nu l-a 
nedreptăţit cu nimic, de câtă-pedeapsă oare nu se face 
vinovat.? Un asemenea om eslecu mult mai rău decât 
păgânii chiar. Dacă a  iubi pre cei ce ne iubesc nu ne 
iace de a avea nimic mai mult decât păgânii, dara încă 
col ce zavistuieşte pre cei ce’I iubesc unde va stă? spu- 
ne-mi, fiindcă a  zavistui pe cineva este mai rău decât 
a ’l rezboi. Cei ce re zbo ieste pe altul, de’udată ce a dis
părut cauza rezboiul ui a aruncat duşmănia ia o parte ,— 
pe când zavistnicul niciodată nu devine prieten. Unul 
cel puţin dă pe faţă rezboiu], iară celalalt pc ascuns; 
unul dc multe ori cel puţin are o cauză binecuvântată 
de a  rezboi pe altul, pe când celalalt este împins numai 
de o manie şi cugetare satanicească.

Cu ce a r puteâ cinevâ compara un astfeliu de su
flet? Cu care viperă? Cu care aspidă? Cu care vierme? 
Cu care vietate? Nimic nu este mai spurcat, nimic mai 
rău  ca un astfeliu de suflet. Aceasta a răsturnat bise
ricile, aceasta a zămislit eresurile, aceasta a înarm at 
mâna frăţească şi a făcut ca să se mânjească dreapta 
lui în sângele dreptului, aceasta a spârcuit legile natu
rei, aceasta a deschis porţile morţii şi a prefăcut bles
temul acela în fapt văzut de toţi, aceasta nu a lăsat pe 
acel ticălos (Cain) ca să’şi amintiască nici. de durerile 
părinţilor şi nici de altceva, ci alât de mult l-a înfuriat 
şi l-a împins la o aţîţare aşâ de mare, încât chiar Dum
nezeu îndemnându-1 şi zicându-i: „L a tin e  se  v a  in - 
toarce, şi tu’l vei stăpâni p re  a c e la “ (Facere a. 
7), totuşi nici aşâ nu s’a  muiat. De şi Dumnezeu trecuse 
cu vederea păcatul lui, ba încă i-a supus şi pre fratele 
său, cu toate acestea boaîa lui erâ fără leac, aşâ ca 
chiar de s’ar fi întrebuinţat mii de doctorii, ea totuşi 
şi-ar fi dat pc faţă putrejunea şi puroiul dintrânsa. De 
ce te scârbeşti tu, oî nenoroci tu le şi inai ticălos decât 
toţi ticăloşii? Pentru ca Dumnezeu a fost cinstit? Dară 
aceasta este cugetare satanicească. Pentru că fratele 
tău a  izbutit? Dară şi ţie îţi erâ slobod de a izbuti în 
fapta bună, ba chiar a-1 şi întrece; aşa că de voieşti
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a-1 birui, nu-i sfâşia şi nici nu-I ucide, ci lasă-1 să ră
mână în viaţă, pentru ca sa se păstreze pentru viito
rime ideia de luptă dreaptă, şi biruieşl.e-1 viu fiind, căci 
numai aşâ şi cununa îţi va fi mai strălucită, [>e când 
acum ucigându-1, singur ţi-ai dat o hotărî re asupră-ţi 
de o mai mare învingere! Dară pizma şi zavistia nu 
vra să ştie de nimic om acestea. Pentru ce iubeşti slavă 
atât de mare, când tu te găseşti în pustietate? fiindcă 
pe atunci singuri ii iocuiau pe pământ, -  însă nici aceasta 
n’a putut să-l opriască, ci aruncând totul din sufletul 
său, a stat împreună cu diavolul şi s’a pus în linie de 
bătae, căci acesta erâ care comandă atunci pe Cain. 
Fiindcă nu erâ deajuns necuratului că omul devenise 
muritoriu, apoi s’a gândit a face tragedia şi mai mare 
prin teliul morţii, şi l-a momit de a se face .am ori tor iu 
de frate. Se grăbiâ necuratul şi se zbătiâ, ca să vadă 
mai curând notărirea lui pusă în lucrare, ol, care nici
odată nu se mai satură de relele ce vin asupra noastră. 
Dupre cum cineva având pe un duşman legat, s’a r ho
tărî să-l vadă chiar în carceră, şi acolo — mai ’nainte 
de a-1 scoate în cetate — l-ar sfâşia, şi n’ar mai aşteptă 
timpul potrivit, — tot aşâ a făcut şi diavolul atunci, deşi 
auzise că omul erâ scos din raiu şi că se va duce pe 
pământ, însă el se căzniâ să vadă cevâ mai mult, să 
vadă, zic, fiu sfârşindu-se mai ’nainte de tatăl său, să 
vadă frate ucizând pe fratele său, să vadă jertfă siiita 
şi fără tim p!

Ai văzut acum la câte rele a slujit invidia? Cum 
a îmbuibat cugetul cet nesăţios al diavolului, şi cum i-a 
întins o masă în feliul cum o doriâ el?

Să fugim deci de această boală uricioasă, fiindcă 
dealtmintrelea nu vom puteâ fugi de focul acela care 
este gătit diavolului, dacă nu vom scăpă de această boală, 
şi vom scăpă numai atunci, când ne vom gândi cum 
ne-a iubit şi pe noi Christos, şi cum tot el ni-a poroncit 
de a  ne iubi unii pre alţii. Şi cum ne-a iubit pre noi 
Cliristos? Prin aceia că şi-a dat sângele său pentru noi 
cari eram duşmani şi-l nedreptăţisem foarte mult. Aceasta 
fă şi tu cu fratele tău, fiindcă de aceia a zis: „Poroncă 
nouă dau vouă, ca să vă iubiţi unul pre altul, 
precum şi eu v’am iubit pre voi“ (loan 13, 34). 
Şi incă mai mult, căci nu s’a mărginit aici, ci însuşi el 
a făcut aşâ faţă de duşmanii săi. Poate că nu voîeşti
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să-ţi dai sângele tău pentru frate? Atunci de ce verşi 
sângele lui, şi faci cu totul contrar poroncii lui neascul- 
tând? Deşi el ceiace a  făcut, a făcut-o nu din datorie, 
pe când tu ' făcând aşâ, îndeplineşti o datorie morală 
impusă de stăpânul. DeaUteliu chiar cel ce a primit 
dela acel stăpân o.m ie de talanţi, şi Ia urmă cereâ dela 
datornicul lui cei o sufă de dinari, nu a fost pedepsit 
pentru aceasta nu 1119.1, ci pentru că cu toată bunătatea 
stăpânului că tră  dânsul eî n’a devenit mai bun, nici nu 
a urm at pe stăpânul său, care a făcut începutul bună
tate!' şi a binefacerei, şi de aceia a întors îndărăt dato
ria, căci la urm ă datorie erâ din partea lui. Totul ceia 
ce noi facem, facem îndeplinindu-ne datoria. De aceia 
şi zicea: „Gând veţi face toate cele ce vi s’a p o  
rpncit vouă, ziceţi, că slugi netrebnice suntem, 
că ce am fost datori a face, am făcuţ“ (Lucâ 17, id).

Deci, chiar de am  dâ dovadă de dragoste cătră 
aproapele, chiar de am  goli pungile şi am (îa banii să
racilor, noi împlinim o datorie, nu numai fiindcă el a 
făcut începutul binefacerilor cu noi, ci şi pentru că dăm 
din ale lui, dacă dăm vre-odală. De ce deci, te lipseşti 
pe sinc-ţi de cele asupra cărora el -voieşte ca tu să fii 
stăpân f De aceia el ţi-a poroncit ca să dai acestea şi 
altuia, ca tu însuţi să le ai. Pe cât timp le stăpâneşti sin
gur, nu ai nici tu, dară dacă vei dâ şi altuia, atunci vei 
luâ şi tu. Oare ce a r  puteâ fi egal cu acea dragoste, ce 
el a arătat cătră noi? El şi-a vărsat sângele pentru duş

mani, iară noi nu dăm nici măcar banii cari nici nu sunt 
ai noştri; el a  făcut aceasta înaintea noastră, iară noi nu
o facem chiar şi după dânsul; el a  făcut aceasta pentru 
m ântuirea noastră, iară noi nu o facem nici măcar pentru 
folosinţa noastră. Nu lui i se adaoge cevâ prin filantropia 
noastră, ci totul se pune la mijloc spre folosinţa noastră. 
De aceia tocmai ni s’a  şi poroncit a dâ, ca nu cumvâ să ne 
lipsim pe noi-înşine. Dupre cum cineva a rd ă  unui copil 
mic o monedă de argint, şi apoi i-ar poronci să o ţină 
bine în mână, sau sa o deâ slugii ca să o păstreze, ca 
să nu o poată răpi cel ce a r voi, tot aşâ face şi Dum
nezeu. «Dă, zice, .celui ce are nevoie, ca nu cumvâ să 
le răpiască dela tine cineva, ca de pildă diavolul, sau 
tâlhariul, sau sicofandul, sau după toţi aceştia moartea 
ce te aşteaptă. Pe cât timp, ie stăpâneşti tu, nu le stă
pâneşti în siguranţă, dara dacă mi le dai mie, prin
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săracii ce-ţi stau în fată, eu ţi le voiu păstra toate cu 
scumpă ta te, şi la timpul potrivit le voiu pune la loc 
ou mare îmbelşugare. Le primesc dela tine nu ca să 
Ji le iau de tot, ci ca să fac cevâ mai mult, ca să le 
păstrez mai bine, ca să ţi lc conserv pentru acel timp, 
când nu este nici cel ce împrumuta, şi nici cel ce 
iniluieşte».

Deci, ce a r puteâ fi mai sălbatec, când. şi după 
atâtea făgăduinţe noi să nu voim a’l împrumută? Aşâ 
dară de aceia ne ducem la dânsul goli, săraci şi lipsiţi, 
fiindcă nu avem cu noi ceie ce ni s’au încredinţat, fiindcă 
nu am depus averile în manile celui ce ie păstrează 
mai bine decât toţi. Deci, ce vom puteâ respunde fiind 
învinovăţiţi de propria noastră pierdere? Ce pretext vom 
puteâ pune înainte? Cc desvinovătire vom aveâ? De ce 
nu ai dat? Nu ai avut încredere că ie vei luă iarăşi? 
Şi cum s’a r puteâ spune aceasta? Căci cel ce dă celui 
ce nu i-a dat nimic, oare nu cu atât mai mult va dâ 
după ce a primit? Dară poate te încântă privirea banilor? 
Apoi de aceia tocmai să dai, pentru ca acolo, unde nu 
ţi-i va puteâ răpi nimeni, să te încânte mai mult. Cel 
ce stăpâneşte averi aici pe pământ, va suferi mii de 
rele. Ca şi un câine turbat se re ^ d e  şi diavoiul asupra 
celor bogaţi, voind a  Ie răpi, ca pe o bucată de pâine 
sau plăcintă din mâna copilului.

Să le dăm, deci, tatălui celui ceresc. Când diavolul 
vede acest fapt petrecut, va plecâ pentru totdeauna, şi 
plecând el, ţi le va dâ tatăl [>e toate cu cea mai mare 
siguranţă, — căci diavolul nu va mai puteâ să te supere 
atunci — vorbesc de secolul viitoriu. Intru nimic nu se 
deosetesc cei bogaţi de copiii cei mici supăraţi de căţei, 
căci şi asupra lor toţi latră, toţi îi hărţuiesc, toţi îi trag 
în partea lor, nu numai oameni, ci şi patimi barbare, 
ca beţia, îmbuibarea pântecelui (gastrimarghia), lingu
şirea şi toată desfrânarea. Când trebuie a împrumută 
pe cineva, atunci cercetăm [>e cei ce dau mai mult, şi 
studiem pe cei recunoscători, în cazul de faţă însă, facem 
cu totul din contra, fiindcă lăsăm la oparte pe Dumnezeu 
care este recunoscătoriu, şi care nu însutit, ci inmiit 
rii întoarce îndărăt, şi căutăm de acei ce nu ni înapoesc 
de multe ori nici chiar capitalul.

Şi în adevăr, ce ni dă îndărăt bunăoară pânticele, 
care consumă mai mul decât orice? Baligă şi strică
ciune! Ce ni dă îndărăt slava cea deşartă? Invidie şi
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zavistie! Cc, păstrarea cea peste măsură, voiu să zic 
zgârcenia? Grijă şi bătaie de cap! Ce ni dă îndărăt 
desfrâna rea ? Gheena şi viermile cel otrăvit! Şi aceştia 
sunt, aşâ zicând, datornicii celor bogaţi, în mâinile aces
tora ii depun capital şi procente, cari se transformă ,‘n 
relele dc aici, şi în durerile ce ’i aşteaptă în viaţa viitoare.

Şi pe aceştia îi împrumutăm noi, spune-mi, sub o 
astfeliu de pedeapsă, şi nu vom încredinţa oare capi
talul lui Christos, care ni pune înainte ceriul, viaţa cea 
nemuritoare şi bunătăţile cele nepovestite ? Şi ce justi
ficare vom aveâ? De ce nu dai celui ce dă negreşit, şi 
dă cliiar mai mult decât primeşte? Poate că dă şi pentru 
mai mult timp, deşi dealtfeliu chiar şi aici dă, căci este 
ne mincinos cel ce spune: „Oăukiţi împărăţia luî 
Dumnezeu, şi toate celelalte se vor adaoge Vouă" 
(Matli. 6, 33), Ai văzut dărnicie ne’ntrecută ? «Acelea ţi 
se păstrează, zice, şi nu se ştirbesc, iară cele de aici ţi 
se vor adaoge în şir, şi ’ţi dau avere de prisos». Afară 
de aceasta, şi prin faptul că a luat pe un timp mai 
îndelungat, averea ţi se sporeşte, fiindcă şi procentele 
devin mai mari, ceiace de altfeliu fac şi creditorii cu cei 
ce împrumută, căci şi aceia au învedere şi preferă pe 
cei ce iau cu împrumut pe un timp mai îndelungat. Cel 
ce împrumută pe alţii pe timp scurt, taie drumul pro
centelor, pe când dacă împrumută pe nu timp mai înde
lungat, face o mai bună afacere.

Apoi dacă aici noi nu ne incomodăm de am ânarea 
datornicilor, ba încă dorim să fie cât de lungă, de ce 
faţă de Dumnezeu ne găsim atât de mici dc suflet, încât 
să îl bănuim şi să hczilarn ? — deşi, după cum am zis, 
el ni dă şi aici, ia ră  acolo iconomisind păstrează totul 
ce am depus, ba chiar şi mai mult cevâ. Fiindcă m ăreţia 
<«lor date, cum şi frumuseţa darului său covârşaşte 
nimicnicia accstei vieţi, căci nici nu este cu putinţă ’ea 
să primim găsindu-ne în acest trup stricăcios şi vre
melnic acele cununi neveştejite, nici în viaţa prezentă, 
plină de tulburări şi schimbări, nu puterii luă acea 
moştenire neclătită şi netulburată, Tu, dacă ţi-ar datori 
cineva cu bani, şi s’a r  găsi în ţa ră  străină, neavând 
slugi şi nici el neputând veni la casa ta, ca să ’ţi întoarcă 
împrumutul, oare nu l-ai ruga mult ca nu în ţară  
străină, ci acasă la tine să depună banii? Şi cele ducho- 
vniceşti, care nici nu se pot spune, pretinzi a  le lua
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aici ? Dara cată. smintire nu este în asemenea pretenţii ? 
Dacă le-ai lua aici, negreşit că le-ai lua strieăcioase,pe 
când daca amâni a lua în acel timp, ţi Ie'va dâ nestrică- 
cioase şi neştirbite. Dacă le-ai luă aici, ai luă plumb, 
j>e când acolo vei primi aur încercat. Dară nici de cele 
de aici nu te lipseşte.

împreună cu acea făgăduinlă, el a mai adaos şi o 
alta,'zicând, că tot cel ce doreşte cele de acolo, însutit va 
l£â, şi viaţa veşnică va moşteni. Deci dacă nu luăm 
însutit, noi suntem cauza, fiindcă nu împrumutăm pe 
cel ce ni poate dâ însutit, dupre cum au luat toţi oeice 
au dat, deşi au dat puţin. Ce mare lucru a dat Petru? 
spune-mi; oare n’a dat numai o mrejă spartă, o trestie 
.şi o undiţă? Şi cu toate acestea Dumnezeu i-a deschis 
casele lumei inlrcgi, a cutrierat marea şi uscatul, şi toţi 
il chemau la ale lor, sau mai bine zis, vindeau averile 
lor şi le aduceau la picioarele apostolilor, adecă nici în 
mâinile lor nu le puneau, căci nu îndrăzniau, atât de 
mare cinste dau credincioşii apostolilor. «Dară acela erâ 
Petru» zici tu, Şi ce este cu aceasta, omule? — fiindcă 
nu a făgăduit, aceasta numai lui Petru, şi nici n’a zis: 
«tu, Petre, vei luă singur însutit», c i : ,,Tot C are a  lă sa t
casă, sau fra ţi---- însutit va luâi(. El nu cunoaşte
deosebirea de persoane, ci are în vedere succesele .în 
fapte.

«Dară, zici tu, am o droaie dc copii, şi doresc a-i 
lăsâ bogaţi». Şi de ce îi facem noi singuri săraci f Dacă 
li-ai lăsat lor totul, iarăşi ţi-ai pus încrederea într’o 
pază foarte nesigura, pc când dacă Iaşi pc Dumnezeu 
împreună moştenitoriu şi epitrop, ai lăsat mii de tezaure 
fiilor tăi. Dupre cum atunci când ne rezbunăm singuri 
Dumnezeu nu ne vine în ajutor, iară când îi lăsăm lui 
acest drept, se petrece chiar mai mult decât aşteptăm, 
tot aşâ se întâmplă şi cu averile. Dacă noi îoşi-nc ne 
îngrijim de ele, el ’şi va retrage pronia sa dela ele, pe 
când dacă îi încredinţăm lui totul, atunci şi averile şi 
copiii se vor găsi în cea mai mare siguranţă. Şi de ce 
te mî-^.inezi, dacă aceasta se petrece cu Dumnezeu, când 
a r  pi a-o vedea cineva petreeându-sc şi cu noi oamenii? 
Când Ie pildă la sfârşitul vieţei tale nu vei rugă pe 
nime de a aveâ grijă de copii, pe urmă chiar cel ce 
a r  v ca să îngrijască de copii, de multe ori se ruşi- 
neaza ea să sc amestece nepoftit, pe când dacă arunci
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tu grija aceasta asupra lui, atunci el simţindu-se foarte 
mult cinstit, va căuta a fes plăti această cinste.
; , Deci, de voieşti a lăsă avere multa copiilor tăi, 

lasă in sarcina lui Dumnezeu grija de ele. Cel ce ţi-a 
plazmuil şi trupul şi sufletul, fără ca tu să ft contribuit, 
cu cevâ; cel ce ţi-a hărăzit viaţa, când va vedea că tu 
îi arăţi atâta încredere şi ■ cinste, şi împărţi cu el ave
rile ce le-ai lăsat copiilor, cum nu va acorda lor toată 
bogăţia? Daca Elie fiind hrănit cu puţină lăină de grâu 
şi când a văzut ca acea văduvă îl preferă pc el înaintea 
copiilor ce-i aveâ, a transformai aşâ zicând, bordeiul ei 
în arie plina dc grâu şi lin (cadă) de unt-de-lemn, apoi 
poţi pricepe câtă dragoste nu va ară tă  stăpânul lui Elie.

Deci, să nu ne gândim cum sa lăsăm pe copii bo
gaţi, ci cum să-i lăsam virtuoşi. Dacă ii au avere in 
care se încurajază, nu se vor mai îndeletnici cu nimic 
alta, fiindcă prin averea lor cea multă vor astupă, aşâ 
zicând, relele ce-i stăpânesc, pe când dacă se vor vedea 
goli şi lipsiţi de acea mângâiere, vor face totul ca prin 
virtutea lor să găsiască mângâiere în sărăcie. Deci, să 
nu li laşi avere, ca să li laşi virtutea. De altfeliu chiar 
este cea mai de pe urm ă smintire, ca găsindu-ne in 
viaţă să nu-i faccm stăpâni ai tuturor averilor, şi numai 
după moarte să facem aceasta, procurându-li cliiar noi 
mijlocul de a ’şi petrece cu uşurinţă tinereţa în cea mai 
mare trândăvie şi ne ’ngrijire. Cât timp suntem în viaţă 
vom puteâ a  li cere şi răspundere de faptele lor, a cu
minţi şi a înfrâna pe cei cc. le întrebuinţează rău, dară 
dacă după sfârşitul nostru li vom încredinţa puterea, 
noi singuri vom împinge pc acei nenorociţi în mii de 
prăpăstii, prin lipsa noastră şi prin neexperienţa tine- 
reţei lor, punem, cum se zice, foc peste foc, şi stropim 
cu unt-de-lemn cuptoriul cel aprins, Aşâ dară dacă 
voieşti sa-i laşi bogaţi în siguranţă, lasă pe Dumnezeu 
ca datornic al lor, şi lui îi încredinţază testamentul cu 
această însărcinare. Dacă ii primesc banii, nu se pricep 
şi nu ştiu cui sa’i dea, şi vor căpătui pe mulţi nerecu
noscători şi sicofanzi, dară dacă tu preîntâmpinând 
răul vei îm prum ută banii lui Dumnezeu, tezaurul ră 
mâne neprimejduit, şi înapoiarea Iui va fi în cea mai 
mare siguranţă. Dară apoi Dumnezeu are şi mulţămire 
că şi datoreşte, şi în acelaşi timp şi păstrează tezaurul 
nostru, şi priveşte cu plăcere pe creditorii săi cari n’au 
îm prum utat pe alţii, şi unora li datoreşte. iară pe cei
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lalţi îi iubeşte mai mult. Nici nu se bucură atât de mult 
creditoriul având datornici, pecât se bucură Christos 
având creditori. Unora nu li datoreşte nimic, şi de 
accia şi fuge de dânşii; iară cărora li datoreşte li vine 
în ajutor.

De aceia, iubiţilor, să facem total, ca să avem pe 
Christos datornic. Timpul de faţă este timpul împru
mutărilor, fiindcă şi cl acum se găseşte în nevoie. Dacă 
tu nu dai acum, apoi după ducerea tade aici numai arc 
nevoie de Line. Aici este el însetat, aici este flămând,— 
şi este însetat de mântuirea ta. De accia şi cerşeşte, de 
aceia şi umbla peste tot locul gol, îndeletnicindu-se a-ţi 
agonisi viaţa veşnică. Deci, nu’l trece cu vederea, căci 
cr nu voieşte de a  se hrăni, ci a hrăni, nu a se, îmbrăcă, 
ci a îmbrăcă, şi ’ţi va pregăti acea haină aurita, haina, 
împărătească. Nu vezi ţie doctorii cei mari eu grijă de 
bolnavi, cum atunci când bolnavii se îmbăiază fac şi-ii 
baie, deşi n’au nevoie? Tot aşâ şi Christos face totul 
pentru tine, care eşti bolnav, deşi n’are nevoie. De aceia 
nici nu’ţi cere el cu vre-o sita, ca şi răsplata, să’ţi fie 
mare, ca să afli tu că el nu-ţi cere fiindcă are nevoie, 
ci pentru că este însetat (le nevoia la, voiu să zic de 
mântuirea ta. De aceia se şi apropie de tine într’un 
mod umilit şi înjositoriu întinzându-şi mâna cca dreaptă,' 
şi chiar de i-ai dâ un obol, el nu îl azvârle, chiar de 
l-ai necinsti, el nu se depărtează, ci iarăşi se apropie 
dc tine, căci iubeşte, şi încă foarte mult iubeşte mân
tuirea noastră.

Deci, să dispreţuim averile, ca să nu fim dispre
ţuiţi de Christos. Să dispreţuim averile, ca să ne învred
nicim a aveâ averi. Dacă noi le păstrăm aici, le vom 
pierde de sigur şi aici, şi acolo, dară dacă le vom îm
prumuta cu cea mai mare mărinimie, în ceialaltă viaţă 
ne vom bucură de cel mai mare belşug. Cel ce voieşte 
a fi bogat, facă-se sărac, ca să devină bogat. Cheltuiască 
averea, ca să o adune, împrăşti-o ca să o strângă. Şi 
daca acestca sc par curioase şi nouă, atunci gândeşte-te 
la sămănătoriul care samănă pe câmp, şi judecă singur 
că nici el n’a r putea să culeagă mai mult în alt mod, 
decât împrăştiind mai ’ntâi pe cele existente, şi arun
când pe cele dejă gata. Deci, să sămanărn şi noi, şi să 
cultivăm ceriul, ca astfeliu să putem săcerâ cu multă 
îmbelşugare, şi să ne învrednicim de bunurile celc veş- 
nicc, prin charul şi filantropia Domnului nostru Iisus
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Christos, prin care şi cu care sc cuvine slava Tatălui 
şi Duchului Sfint, în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  I X

„Deci, ce vom zice? că Abraâm părintele 
nostru să fi aflat dupre trup? Că de s’a îndreptat 
Abraâm din fapte, are laudă, ci nu dela Dum
nezeu" Cap. 4, 1. 2).

Spunând mai sus că toată lumea să se supuie lui 
Dumnezeu ca fiind vinovată, şi că toţi au păcătuit, că 
landa lor (Ebreilor) a ibst scoasă afară, şi că nu e cu 
putinţă dc a sc mântui altfel iu, decât numai prin cre
dinţă, la urm ă se încearcă a ară tă  că o astfeliu de 
mântuire nu este de loc necinstită şi înjosită, ci din 
contra este încununată (ie slavă strălucita, şi cu mult 
mai mare decât cea prin fapte. Deci, fiindcă a se mântui 
cineva cu înjosirea lui are în sine oarecare displăcere, 
de aceia apostolul vine la urm ă dc a  răsturnă şi 
această bănuială, — deşi făcuse deja aluziune la aceasta, 
numind-o nu numai mântuire, c'i şi dreptate, zicând: 
„Că dreptatea lui Dumnezeu întru el (Christos) 
s ’a arătat"} -  iară cel ce mântuieşte astfeliu, fiind el 
însuşi drept, o facc aceasta cu curaj. Şi nu numai drep
tate, ci şi arătarea lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu se 
ara tă  întru cei slăviţi, mari şi străluciţi. Deşi, zic, fă
cuse deja aluziune la aceasta, totuşi şi aici, prin ccle 
ce ni stau de faţă, acelaşi lucru îl pregăteşte, aducând 
vorba prin întrebare, ceiace obicinuieşte el a tace spre 
a lămuri mai bine chestiunea, şi spre a se avântă cu 
curaj în vorbă. Fiindcă şi mai sus aceiaşi a  făcui zicând: 
„Ce este dară mai mult Iudeului?" şi: „Ce dară 
întrecem?“, şi iarăşi: „Unde, deci, este lauda? 
s'a SCOS afară", apoi tot aceasta face şi aici prin 
întrebarea: „Deci ce vom zice că Abraâm, părin
tele n o s tru , să fi aflat dupre trup?“ Findcă Iudeii 
făceau mult vuet că Abraâm, ca prieten al lui Dumnezeu,
ol cel dintâiu a  primit tăierea împrejur, apoi apostolul
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•voieşte a ară ta  că şi acela s’a  îndreptăţit prin credinţă, 
<«iace eră pentru apostol biruinţa cea mai complectă. 
A se îndreptă cineva numai din credinţă fără să aibă 
.şi fapte, nu este nimic absurd, însă a  se obosi în tâpte, 
şi nu dela ele să se poată îndrepta, ci să devină drept 
-din credinţă, aceasta erâ cu adevărat de admirat, sco- 
tâudu-se la iveală puterea credinţei. De aceia trecând 
-cu vederea pe toţi ceilalţi, el aduce vorba deadreptul 
asupra lui Abraâm. L-a numit părinte dupre trup, sco- 
lânuu-i pre dânşii din nemurirea adevărată ce pretindeau 
ca au faţă de Abraâm, şi pregătind ginţile spre afini
tatea lor cu dânsul. Apoi zice:

„Că de s’a îndreptat Abraăm din fapte, are 
lauda, ci nu ia Dumnezeu" (Vers. 2). Zicând că 
Dumnezeu îndreptăţeşte tăierea împrejur din credinţă, 
şi netăierea împrejur prin credinţă, şi aceasta arătând-o 
destul de lămurit în pasajele dinainte, iară prin Abraâm
o arata încă mai mare decât a fost făgăduit, la urmă 
pune de faţă lupta credinţei cu faptele, de unde dove
deşte că această luptă s’a declarat toată în favorul drep
tului Abraăm, şi nu cum s’a r întâmpla. De aceia se şi 
mândreşte a’l numi strămoş, şi-i îmboldeşte de a crede 
lui în toate. «Să nu’mi spui, zice, de Iudeu, şinicisă'm i 
pui la mijloc pe cutare sau pc cutare, căci eu mă voiu 
ridică chiar la căpetenia tuturor, de unde şi-a luat înce
putul tăierea împrejur». ,,Că de s’a îndreptat Abraâm 
din fapte, are laudă, ci nu la Dumnezeu".

Este foarte întunecat ceiace vorbeşte el aici, şi d6ci 
este trebuitorii! de a o lămuri. In adevăr, două sunt 
laudele acestea, una din fapte, şi ceialaltă din credinţă. 
Zicând că: „de s’a îndreptat din fapte, are lauda, 
ci nu la Dumnezeu", a arătat că şi din credinţă ar 
puteâ aveâ cinevâ laudă, şi încă cu mult mai mare. 
Puterea cea mare a lui Pavel în aceasta mai ales se 
învederează, că a întors subiectul cu totul din contra, 
adecă, că ceiace ii credeau că aveau din fapte (mântuirea) 
şi pentru care se lăudau şi se faliau, aceasta tocmai a 
arătat-o ca mult mai marc din credinţă. Cel ce se laudă 
în fapte, are motiv de a pune înainte ostenelele sale, 
(X! când cel ce se laudă în credinţa cătră Dumnezeu, 
arată prin aceasta un mai mare motiv de laudă, căci 
■el slăveşte şi măreşte pe Dumnezeu. Ceiace nu i-a dictat 
natura lucrurilor văzute, aceasta primind-o din credinţa
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cea catră Dumnezeu, a dovedit prin aceasta şi o ade
vărată dragoste cătră  dânsul, şi totodată a proclamat 
şi puterea Jui în mod strălucit. Deci aceasta e dovada, 
ceti mai puternica, că un asemenea om are un suflet 
puternic, o minte de filosof şi o cugetare înaltă. A mi 
tură cineva, şi a  nu ucide pe altul, este un fapt săvârşit 
până şi de cei mai ordinari oameni; — însă a  crede eă 
Dumnezeu poate face chiar şi cele ce nouă ni se par 
peste putinţă, aceasta are nevoie de un suflet luminat 
şi foarte apropiat de e), şi un asemenea suflet dă probă 
(le o adevărată dragoste cătră el. Dc sigur că pe Dum
nezeu îl cinsteşte şi cel ce îndeplineşte poroncile lui, 
însă cu atât mai mult îl cinsteşte cel cc fiiosofizază 
prin credinţă; acela a ascultat de Dumnezeu şi i s’a  
supus, pe când acesta a luat în sufletul său credinţa, 
cuvenită despre dânsul, şi prin ea mai mult l-a slăvit 
şi l-a adm irat, decât prin fapte. Lauda aceia este a celui 
ce a avut succese în lapte, pc când aceasta se rapoartă 
la Dumnezeu şi pe ei îl slăveşte, caci totul este al său; 
unul ca acesta se laudă pentru că ’şi închipuie lucruri 
m ari de Dumnezeu, ceiace se rapoartă la slava lui.

De aceia zice apostolul, că credinciosul are laudă 
la Dumnezeu, şi nu numai pentru aceasta, ci şi pentru 
altceva. Credinciosul se lauda iarăşi, nu numai pentru că 
iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu, ci pentru că şi el se 
bucură de dragoste şi cinste din partea lui Dumnezeu. 
După cum el a iubit pe Dumnezeu prin faptul că ’şi-a închi
puit lucruri m ari de el — căci aceasta este dovada de dra
goste,— tot aşâ şi Dumnezeu l-a iubit, deşi erâ respun- 
zătoriu de mii de păcate, şi nu numai că l-a scăpat de 
pedeapsă, ci încă l-a făcut şi drept. Aşâ dară are dreptul 
de a se lâudâ, ca unul ce s’a  învrednicit de atâta dra
goste. „Şi celui ce lucrează, plata nu i se soco
teşte dupre dar, ci dupre datorie" ■) (Vers. 4). 
«Deci, zici tu, aceasta (lauda din fapte) este mai mare».. 
Ba de loc, căci şi celui ce crede i se socoteşte; şi nu i 
s’a r socoti ,daca nu a r  introduce şi el cevâ, sau mai bine 
zis, dacă nu a r contribui cu cevâ. Astfeliu că şi acesta

Notă. Versul 3 din textul nostru (Textus receptus), după 
câ t se parc, nu se află în ediţiunea de pe timpul Sf. Chrisoslom. 
!>eaimintrelea ch iar introducerea lui în textul existent este de puţină 
im portanţă, fiindcă prea puţin contribuie Ia clarificarea chestiunei- 
(Trad.)
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arc datornic pe Dumnezeu, şi nu pentru lucruri mici 
datornic, ci pentru lucruri m ari şi înalte, dupre cum se 
vede din pasagiu! ce urmează, prin care se arată mintea 
cea mare a unui asemenea om şi cugetarea lui cea 
duhovnicească, de vreme ce nu zice simplu «celui ce 
crede», ci „Celui ce credc întru, cela ce îndrep- 
tează pre cel necredincios11 (Vers. 5). De aici tu 
poţi pricepe, cât de mare lucru este de a crede cineva 
şi a află, că Dumnezeu poate nu numai a elibera de 
pedeapsă pe cel ce a vieţuit în necucernicie (neevsevie), 
ci fără de veste încă a’! face şi drept, şi a’l învrednici 
acelor onoruri nemuritoare. «Deci să nu crezi, zice, că 
acesta e mai pe jos, fiindcă aceluia nu i se socoteşte 
dupre dar. Aceasta tocmai este ceiace face pe credin
cios a  fi strălucit, şi a se bucura de atâta char, adecă 
că arată atâta credinţă în puterea lui Dumnezeu». Acum 
tu priveşte că şi resplata este mai mare, fiindcă aceluia
i se dă plată, iară acestuia dreptate; insă dreptatea este 
cu mult mai mare, fiindcă ea este recompensă care 
cuprinde în sine cevâ mai mult decât multe plăţi.

Deci, după ce arată că acest fapt s’a petrecut cu 
Abraâm, la urmă aduce la mijloc şi pe David, adeverind 
cele vorbite. Aşâ dară ce spune David şi pe cine feri
ceşte el? Oare pe cel ce s’a ostenit în fapte, sau pe cel 
ce se bucură de char, pe cel ce se învredniceşte dc 
iertarea păcatelor şi de dar? Şi când zic fericire, înţeleg 
principalul, adecă culmea tuturor bunurilor. Aşâ dară, 
dupre cum dreptatea este cu mult mai mare decât plata, 
tot aşâ şi fericirea e cu mult mai mare decât dreptatea. 
Deci, după ce a arătat că dreptatea este cu mult mai bună, 
el nu arată că numai Abraâm a luat această dreptate, 
ci şi alţii, prin cugetare dreaptă. „Are lau d ă , zice, la 
Dumnezeu11. Dară apoi şi în alt mod apostolul o arată 
ca mai de respectat, pentru care introduce şi pe David 
adeverind aceasta, căci şi el fericeşte pe cel îndreptat- 
in acest mod: „Fericiţi, zice, cărora s’au iertat 
fără-dclegile şi s’au acoperit păcatele" (Vers. 7). 
S’a r  părea că prin aceasta el n’a  propus m ărturia cuve
nită, fiindcă David n’a zis: «Fericiţi cărora s’a socotit 
credinţa spre dreptate», însă aceasta o face de bună 
voie, şi nu în neştiinţă, ca mai mare încă să arale impor
tanţa credinţei. Dacă fericit este acela care iâ iertarea

3325 3
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prin char, apoi cu atât mai mult cel îndreptat şi care 
a  dat probă de credinţă. Unde este fericire, acolo orice 
ruşine este înlăturată, şi slava este mare, căci fericirea 
este aşâ zicând tensiunea plăţei. De aceia, faptuî ce se 
crede ca o calitate a aceiuia, — îndreptarea din fapte — 
eî îl trece ca ceva din tradiţie, zicând: „Celui Ce lu
crează, plata nu i se socoteşte dupre dar", pe 
când ceiace este privit ca un merit propriu al celui 
credincios, aceia o pregăteşte auditoriului prin m ărturie 
scrisă, căci zice: „Precum zice David : fericiţi cărora 
s’au iertat fărădelegi le“. «Ce spui, zice, că nu iâ 
cineva iertarea dupre dar, ci dupre datorie, căci iată 
că tocmai acela e fericit de David; şi nu l-ar fl fericit, 
dacă nu l-ar fi ştiut că se bucură de o mare slavă», şi 
n’a  zis: «iertarea aceasta este întru tăierea împrejur»? — 
ci: „fericirea aceasta întru tăierea împrejur este 
numai, sau şi întru netăierea împrejur"? —ceia 
ce de sigur că este ceva mai mult, căci se caută la u rm ă : 
cu cine anume se găseşte acest mare bun — fericirea —, 
cu cel tăiat împrejur, sau cu cel netăiat f Şi priveşte 
măreţia faptului, căci îl a ra tă  nu numai nefugind de 
netăiere, ci chiar petrecând împreuna cu ea mai ’nainte 
de tăierea împrejur. Şi fiind ca cel ce fericeşte (David) 
însuşi el eră  tăiat împrejur, şi cei cătră cari sc adresează 
erau de asemenea tăiaţi împrejur, apoi priveşte pe Pavel 
cum sc svârcoleşte, ca zicerea aceia a lui David să o 
atribuie tocmai celui netăiat împrejur. Aşâ dară unind 
fericirea cu dreptatea, şi arătând u-fe că amândouă sunt 
una, întreabă cum s’a îndreptat Abraâm? Deci, dacă 
fericirea este a celui drept, şi dacă Abraâm s’a  îndreptat, 
apoi să vedem cum s’a îndreptat? S’a îndreptat oare 
fiind netăiat împrejur, sau tăiat? „Intru netăierea îm
prejur" zice „Că zicem, că s’a socotit lui Abraâm 
credinţa întru dreptate1'. Mai sus a zis ceiace spune 
srip tu ra : „Ce zice scriptura? şi a crezut Abraâm 
lui Dumnezeu, şi s’a socotit lui întru dreptate", 
iară ad  iâ şi m ărturia celor ce spun aceasta, şi arată 
că dreptatea îşi are începutul în netăierea împrejur.

Mai departe rezolvă şi o altă antiteză izvorită de 
aici. In adevăr, că dacă Abraâm s’a îndreptat nefiind 
tăiat împrejur, apoi de ce s ’a introdus tăierea împrejur?
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„Semnal tăicrei împrejur a luat, pecete a drep
tăţei credinţei cei întru netăierea împrejur, ca 
să fie el tată tuturor celor ce cred prin netă
ierea împrejur" (Vers. 11). Ai văzut cum a arătat că 
Iudeii sunt în rândul părăsiţilor, şi nicidecum cei netăiaţi 
împrejur, şi cum aceia au fost alipifî pe lângă aceştia’? 
Pentru că dacă Abraâm s’a îndreptat pe când nu erâ 
tăiat împrejur, şi a fost încununat, iară tăierea împrejur 
o a luat mai în urmă, apoi mai în urm ă au venit şi Iudeii. 
Aşâ dară Abraâm este părinte mai întâi al celor netăiaţi 
împrejur, al celor ce s’au apropiat dc Dumnezeu prin 
credinţă, şi numai după aceasta e părinte şi al celor 
tăiaţi împrejur, aşâ că el este părinte de două ori. Ai 
văzut cum credinţa străluceşte? Până ce n ’a venit ea, 
nici Patriarchul nu s’a  îndreptat. Ai văzut cum netăierea 
împrejur n’a putut împiedeca cu nimic? Căci Abraâm 
fiind netăiat împrejur s’a  îndreptat, şi nimic nu ]-a îm
piedecat de a se îndrepta.

Aşâ dară tăierea împrejur este posterioară credinţei. 
Şi de ce te minunezi că este posterioară credinţei, când 
ea este posterioară şi netăierei îm prejur? Nu numai 
că este posterioară credinţei, ci chiar cu mult mai infe
rioară ei, şi atât de inferioară, pe cât de inferior este 
semnul unui lucru de însuşi lucrul, pe cât de inferioară 
este pecetea faţă de ostaş. Dară de ce oare aveâ el nevoie 
de pecete? Nu el aveă nevoie, de sigur. Apoi atunci de 
ce a primit acea pecete? Pentru ca astfeliu el să devină 
părintele comun al tuturor, adecă şi al celor ce cred 
prin netăierea împrejur, şi al celor tăiaţi împrejur. Insă 
nu ai celor tăiaţi împrejur la întâmplare, căci iată că 
adaoge: „Nu numai celor ce sunt din tăiere îm
prejur, ci şi celor ce umblă în urmele credinţei 
cei dintru netăierea împrejur" (Vers. 12). Este pă
rinte aî celor netăiaţi împrejur nu pentru că şi el eră ne
tăiat, şi pentru că s’a’îndreptat întru netăiere, ci pentru că 
şi ii au râvnit credinţa lui; deci cu atât mai mult nu 
poate ii părinte al celor tăiaţi numai pentru că sunt tăiaţi, 
dacă nu li sc adaoge şi credinţa. «A primit, zice, tăierea 
împrejur, ca amândoi să’l avem de părinte, şi coi netă- 
ieii să nu se lepede, sau mai bine zis, să nu fugă de cei 
tăiaţi împrejur». Ai văzut deci, cum mai întâi cei netă- 
iaţi l’au avut de părinte? Dacă tăierea’'îm prejur este
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respectată fiindcă proclamă dreptatea, apoi şi netăierea 
nu puţină întâietate are, fiindcă ea cea întâi a  primit-o 
mai ’nainte de tăierea împrejur. Aşâ dară mimai atunci 
îl vei puteâ aveâ de părinte, când vei oălcâ pe urmele 
credinţei, şi când nu te vei certa şi nici nu te vei împo
trivi introducând legea. Dară a cărei credinţe a luat 
semnul pecetei? spune-mi. ,,A cei întru netăierea 
împrejur1,, zice. Aici iarăşi moderează m ândria iudaică, 
căci li aminteşte timpul dreptăţei. Şi bine a zis el „urmele 
credinţei ca şi tu să crezi deopotrivă cu el in învierea 
trupurilor din morţi, fiindcă şi el în acest scop şi-a mani
festat credinţa.

Aşa dara, dacă tu alungi netăierea împrejur, aiiă 
lămurit, că nu ai nici un folos de tăierea împrejur. Dacă 
nu vei calcă pe urmele credinţei, chiar de ai fl tăiat 
îm prejur (te o mie de ori, totuşi nu vei fi nepot al Iui 
Abraâm, căci şi el de aceia a primit tăierea împrejur, 
ca pe tine cel netăiat să nu te scoată din ceata celor 
îndreptaţi. EI nu cerea aceasta pentru dânsul, căci lu
crul in sine ţie ţi-a devenit de ajutoriu, iară nu lui. 
«Dară accasta este semn al dreptăţei» zici tu. De sigur 
că şi aceasta este pentru tine numai, căci astăzi nu e 
ni ci-o nevoie, căci dacă pe atunci erâ poate nevoie de 
asemenea semne, astăzi însă nu mai e nici o nevoie. 
«Dară oare din credinţă, zici tu, nu erâ cu putinţă ca 
sa se cunoască bine destoinicia sunetului» % Erâ cu pu
tinţă, de sigur, însă tu ai avut trebuinţă şi de acest 
adaos. Fiindcă tu nu ai rîvnit virtutea, sau mai bine zis, 
nu ai căutat ca să’ţi faci destoinic sufletul, şi nici nu ai 
putut pricepe acest lucru, de aceia ţi s’a dat tăierea 
îm prejur cea văzută, ca astfeliu cugetând la acest fapt 
trupesc, să te emancipezi câte puţin şi să ajungi a te 
ridicâ la fîlosofîa spirituală, pe care primind-o cu multă 
rîvnă ca pe o axiomă înaltă, să te înveţi de a imitâ şi 
a  te sfii de strămoşul tău Abraâm. Dcaltfeliu Dumnezeu 
n ’a  iconomisit acest lucru numai în faptul tăierei împre
ju r, ci şi în toate celelalte, ca de ex. în jertfe, în ser- 
bători, în păzirea Sâmbetei, etc. Cum că el a primit 
tăierea împrejur pentru tine, ascultă ccle ce urmează. 
In adevăr că după ce spune apostolul că Abraâm a luat 
semn şi pecete, imediat ara tă  şi cauza, zicând: „Ca să 
fie el tată tăierei împrejur" adecă al celor, ce pc
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lângă tăierea împrejur cea corporală jau cu dânşii şi 
pe cea intelectuala, fiindcă dacă o iai numai pe aceia, 
cu nimic mai mult nu te vei folosi. Semnul numai atunci 
se poate numi aşâ, când lucrul al căruia tip îl închi
puie, se va vedea pe lângă tine, adecă credinţa, iară 
dacă aceasta nu o ai, apoi nici semnul im mai poate fi 
semn. Al cui va fi semn, al cui va fi pecete, daca lip
seşte lucrul pecetluit? E ca şi cum ni-ai arată o punga 
pecetluită, pe când înăuntrul ei nu este nimic. Aşâ dară 
tăierea împrejur este ridicolă, daca înăuntrul ei nu este 
credinţa. Dara dacă este semnul dreptăţei, iară drep
tatea nu o ai cu tine, atunci nici semnul nu mai este. 
De aceia ai luat semnul, ca să cauţi lucrul al căruia 
semn îl ai, iară dacă puteai să-l cauţi şi fără semn, nu 
aveai nevoie de semn. Deci tăierea împrejur nu pro
clamă numai dreptatea simplu, ci şi dreptatea cea prin 
netăierea împrejur. Aşâ dară tăierea împrejur nimic 
alta nu proclamă, decât că nu este nevoie de tăiere 
împrejur.

„Oâ de sunt cei din lege moştenitori, zădar- 
nică s’a făcut credinţa, şi s’a stricat făgăduinţa" 
(vers, 14). A arătat că credinţa este trebuitoare, că este 
mai veche decât tăierea împrejur, că este mai puternică 
decât legea, şi că ea a alcătuit legea. Dacă toţi au păcă
tuit, este necesară; dacă Abraâm fiind netăiat împrejur şi 
s’a îndreptăţit prin credinţă, apoi ea este mai veche; dacă 
prin lege este cunoştinţa păcatului, iară dreptatea lui 
Dumnezeu s’a  arătat afara de lege, apoi ea este mai pu
ternică decât legea; dacă în fine ea este mărturisită de 
lege şi ca a pus şi legea, urmează că nu este contrară 
legei, ci prietenă şi tovarăşă. Dară apoi cum că nu erâ 
prin putinţă de a  luă moştenirea numai prin lege, se 
arată şi din altă parte, unde după ce o pune alaturea 
cu tăierea împrejur, tot ea (credinţa) iese biruitoare şi 
învingătoare a legei, căci zice aşâ: „Că dacă sunt cei 
din lege moştenitori, zadarnica s’a făcut cre
dinţa, şi s’a ’ stricat făgăduinţa". Ca să nu zică 
cinevâ, ca este cu putinţă de a avea credinţa şi a  păzi 
şi legea, iată că apostolul arată că aceasta nu este cu 
putinţă. In adevăr, că cel ce ţine legea ca^şi cum ea 
l-ar mântui, acela necinsteşte puterea credinţei. De aceia 
zice: „zadarnică s’a făcut credinţa'1, adecă că a
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tunci nu are nevoie dc mântuirea cea dupre char, şi 
nici nu poate a ’şi a ră ta  puterea sa. ,>Şi s’a Stricat 
făgăduinţa". Căci şi Iudeul a r  puteâ zice: «Cc nevoie 
am  de credinţă»? Apoi dacă aceasta este adevărat, a- 
tunci împreună cu credinţa s’a desfiinţat şi făgăduinţă. 
Priveşte cum în toate ale lor apostolul se lupta punân- 
clu-le în faţă pe Patriarchuî Abraăm, căci dovedi ndu-îi 
că dreptatea este co alegată cu credinţa, îi~a dovedit că 
şi făgăduinţa este legata de credinţă. Ca să nu zică Iu
deul: «Şi ce’mî pasa mie dacă Abraam s’a îndreptat 
prin credinţă» ? iată că Pavel respunde: «bine, dară a- 
tunci nici ceiace te interesează pe tine — făgăduinţa 
clironomiei — nici aceasta nu poate să ajungă fapt în
deplinit, daca lipseşte credinţa». Şi tocmai aceasta erâ 
ceiace înfricoşa mai mult pe Iudei. Dara care făgădu
inţă ? Aceia de a fi Iudeii clîronomi ai întregei lumi, — 
prin Abraâm — şi prin el a se binecuvântâ toţi. Deci 
cum s’a stricat acea făgăduinţă? ,,Că legea mânie 
lucrează, că unde nu este lege, acolo nici căl
care de lege nu este" (vers. 15), iară dacă lucrează 
mânie şi prin călcare îi face respunzători, e învederat 
că poartă cu sine şi blestemul, însă cei ce prin blestem 
şi prin călcare de lege s’au lacut respunzălori, de sigur 
că nu de clironomie sunt vrednici, ci de osândă. Deci 
ce se întâmplă? Vine credinţa care atrage charul, aşâ 
că ea este care duce şi făgăduinţa la un bun sfârşit. 
Unde este charul, acolo este şi iertarea, unde este ier
tarea însă, nu e nici o pedeapsă, şi când pedeapsa e desfi
inţată, şi dreptatea vine prin credinţă, apoi numai este 
nimic care să ne împiedece de a fi clironomi făgăduinţei.

„Pentru aceasta din credinţă, zice, ca dupre 
dar, ca să fie stătătoare făgăduinţa Ia toată 
seminţiea" (Vers. 16). Ai văzut, că nu numai legea a 
fost aşezată de credinţă, ci că şi făgăduinţa, lui Dumnezeu 
nu lasă să cadă? Ai văzut, că legea face cu totul din 
contra, când este păzită fără timp, şi că atunci ea des
fiinţează credinţa şi împiedică făgăduinţa? Prin toate 
acestea se ara tă  că credinţa nu numai că nu este za
darnică, ci chiar trebuitoare atât de mult, încât fără 
de dânsa nu e cu putinţă a  se mântui cinevâ. Legea 
mânie lucrează, şi toţi o au călcat, pe când credinţa nu 
lasă a se încuiba nici m ăcar începutul mâniei. ,,Că unde
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nu este lege, zice, acolo nici călcare de lege nu 
este". Ai văzut cum ea nu numai că alungă păcatul, 
ci chiar nici nu’l lasă de a se zămisli? De aceia zice: 
„dupre dar, ca să fie stătătoare făgăduinţa la 
la toata seminţiea“. Două bunuri arată aici apostolul: 
şi că cele ale eharului sunt stătătoare, şi că ia toată 
seminţiea, adecă după ce introduce şi pe cei dintre ginţi, 
arată că Iudeii sunt lipsiţi de aceste bunuri, dacă se 
cearta, şi se luptă contra credinţei. «Aceasta e cu mult 
mai sigură, zice, decât aceia; credinţa nu te păgubeşte, 
ci chiar te scapă pc când te primejduieşti prin lege». 
Apoi fiindcă a zis: „la toată seminţiea.", mai departe 
arată cărei seminţii: „Celei din credinţa" zice, adecă 
după ce pune la mijloc înrudirea aşâ zicând cu ginţile, 
arată că cei ce nu cred deopotrivă cu Abraăm, nici nu 
pot a se mai ^ândi la dânsul şi a’l numi părinte. Iată 
că credinţa a 'lucrat şi un al treilea bun, adecă înru
direa cu acei drept a făcut-o şi mai precisă, şi mai 
puternică, de oare mulţimea cea nenumărată a străne
poţilor lui Abraăm l-a proclamat pe el de strămoş. De 
aceia nici n’a zis simplu Abraâm, ci ,,A b ra ă m  pă
rintele nostru", adecă al nostru celor credincioşi. 
Apoi mai departe chiar pecetluieşte cele -vorbite cu o 
mărturie din sfînta scriptură: „Precum este scris, 
zice, că tată a multor neamuri te-am pus" (Vers. 
17). Ai văzut cum toate acestea au fost, iconomisite dela 
început? Deci ce este, dacă le-a spus acestea pentru 
Ismailiţi, sau Amaliciţi, sau Agareni % Aceasta însă mai 
lămurit o arată mai departe, iară aici el se grăbeşte a 
spune de alt fapt, prin care tot aceiaşi arată, precizând 
feliul înrudirci aceştia, şi pregătind cu multă înţelep
ciune pe auditori în ascultarea povestirei. Deci ce zice 
el? „înaintea lui Dumnezeu, căruia a crezut". 
Ceiace el spune, aşâ şi este; căci dupre cum Dumnezeu 
nu este părinte numai al unora, ci al tuturor, aşâ şi 
Abraăm; şi dupre cum Dumnezeu ni este ca tată nu 
dupre înrudire naturală, ci dupre credinţa în el, pe care 
am îmbrăţişat-o, aşă şi Abraâm, căci supunerea este 
aceia ce îl face părintele nostru al tuturor. Fiindcă Iudeii 
credeau că o astfeliu de înrudire nu înseamnă nimic, 
de oare ce ii se făleau cu înrudirea cea brutală, iată 
că apostolul arată acea înrudire cu mult mai principala,
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făcând vorbă de Dumnezeu. Pe lângă acestea se mai 
învederează încă că el a şi primit răsplata credinţei 
sale în Dumnezeu, încât daca nu a r  fi credinţa, chiar 
de a r  fi el tată at tuturor celor ce lo cu esc pe pământ, 
totuşi expresiunea „înaintea11 nu a r  aveâ loc, căci s’a 
ciuntit darul lui Dumnezeu. «Ce este de mirat, spune-mi, 
că el este ta tă al celor clintrânsul ? fiindcă acest lucru 
tot omul îl a re ; minunea însă stă acolo, ca pe cei ce 
nu-i are ca fii dela natură, pe aceia să-i capete prin 
darul lui Dumnezeu». Deci de voi eşti a  crede că patri- 
archul a fost cinstit dc Dumnezeu, crede că el este pă
rinte al tuturor.

Spunând însă că este tată al multor neamuri 
„înaintea lui Dumnezeu" nu s’a mărginit numai aici, 
ci a  adaos imediat „celui ce înviază morţii, şi 
cb iamă ccle ce nu sunt, ca cum ar fi“, punând 
deja înaintea noastră cuvântul învierei, ceiace ev-a foarte 
necesar subiectului de'faţă. In adevăr, că daca lui Dum
nezeu îi este cu putinţă de a înviâ morţii, şi a chema 
pe cele cc nu sunt, ca cum a r  fi, apoi cu putinţă îi este 
ca şi "pe cei ce nu sunt născuţi din Abraâm, să-i facă 
fii ai accstuia. De aceia nu zice «producând cele ce nu 
sunt», ci „chemând cele ce nu sunt, ca cum ar 
fi“ , arătând prin aceasta uşurinţa lui cea mare. Dupre 
cum nouă ni este uşor a chemă pe cele ce sunt, tot 
aşâ şi lui îi este uşor, şi încă cu mult mai uşor, de a  
scoate la iveală pe cele ce nu sunt.

Deci, arătând darul cel mare şi negrăit al lui 
Dumnezeu, şi convezând despre puterea îui, arată tot
odată că şi Abraâm s’a făcut vrednic de acest dar, ca 
nu cumva să crezi că el a fost cinstit în zadar. După 
aceia şi pe auditoriu deşteptându-i, ca nu cumva să se 
tulbure Iudeul, să se îndoiască şi să zică: «dară cum e 
cu putinţă ca cei ce nu sunt fiii lui, să devină fii ai 
săi)), întoarce din nou vorba la patriarch şi zice: „Care 
mai presus dc nădejde întru nădejde a crezut, 
că va fi el tată a multor neamuri, dupre cum 
i s’a zis: „aşâ va fi sămânţa ta“ (Vers. 18). Dară 
cum mai presus de nădejde întru nădejde a cre
zut? Adecă mai presus de nădejdea omenească, întru 
nădejdea lui Dumnezeu a  crezut. Aici a ra tă  şi măreţia
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faptului, şi nu Iasă pc cineva de a se îndoi de cele vor
bite. Celc ce sunt cu totul contrare între ele, iată că 
pe acestea Ie-a unit in totul credinţa. Dacă apostolul ar 
li spus acestea cătră cei din Ismail, a r fl fost de prisos 
această vorbă, fiindcă aceştia s’au născut dintrânsul 
nu dupre credinţă, ci dupre natură. «Dară iată că pune 
la inijioe şi pe Isaâc, zici tu, şl deci el n’a crezut pentru 
acele neamuri, ci pentru cel ce se va naşte din femeia 
Iui cea stearpă». Dară dacă răsplata credinţei lui este 
că va fl tată a multor neamuri, apoi este învederat că 
al acelor neamuri pentru care a crezut. Şi -ca să afli 
că de aceste neamuri a vorbit, ascultă cele ce urmează: 
„Şi neslăbind cu credinţa, nu s’a uitat la trupul 
său ccl omorît, fiind mai dc o sută dc ani, ci s’a 
întărit cu credinţa11 {Vers. 19). Ai văzut cum apo
stolul pune şi piedicele, în acelaşi timp insă şi cugetarea 
cea înaltă a dreptului care a covârşit totul? «Mai presus 
de nădejde, zice, ceiace i s’a făgăduit» şi aceasta este 
întâia piedică. Nici n’a mai fost un alt Abraăm, care sa 
primească fiu în aşâ mod. Cei de după dânsul, la el se 
uitau, pe când el la nimeni decât numai la Dumnezeu, 
pentru care şi zice apostolul: „mai presus de nă
dejde". Apoi şi trupul iui erâ mort, ceiace ni arată o 
a doua piedecă. După accia şi mortificarea mitrei Sarei, 
care erâ a treia piedecă.

„Şi întru făgăduinţa lui Dumnezeu nu s’a 
îndoit CU necredinţa". Dumnezeu nu i-a dat nici o 
dovada şi n’a făcut nici o minune înainte de aceasta, 
ci numai cuvinte goale erau cele făgăduite lui, ceiace 
nu făgăduia natura lucrurilor, fiindcă amândoi erau 
bătrâni, şi totuşi Abraâm nu s’a îndoit. Apostolul n’a 
zis că Abraâm n’a crezut, ci că „nu S’a  îndoit", 
adecă n’a  stat la gânduri, n’a hezitat un moment măcar, 
deşi erau atâtea piedici în faţa iui. Din loate acestea noi 
învăţăm, că de ni-ar făgădui Dumnezeu mii de lucruri 
neputincioase nouă, şi noi nu le-am primi, ca fiind 
mai presus de priceperea şi putinţa noastră, acest fapt 
nu a r  fl rezultat al slăbăciunei naturei omeneşti, ci al 
prostiei noastre.

„Ci s’a întărit cu credinţă" zice. Tu acum pri
veşte înţelepciunea lui Pavel; fiindcă după ce vorba sa 
erâ despre cei ce lucrează, şi cei ce cred, ara tă  pe cel
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ce crede ca lucrând mai mult decât acela, ca având 
nevoie de o mai mare putere, căci el îndură o osteneală 
nu cum s’a r întâmplă, —- fiindcă Iudeii defăimau credinţa 
ca neavând nici o osteneală. Asupra acestei idei greşite 
deci ridicându-se ara tă  că, nu numai cel ce se deose
beşte în înţelepciune sau şi altcevâ de acest feliu, are 
nevoie de o mai m are putere, ci şi cel ce are cre
dinţă. Dupre cum acela are nevoie de putere, spre a 
respinge dela sine gândurile cele uricioase, tot aşâ şi 
acesta are nevoie de un suflet tare, care să poată 
alungă cugetele necredinţei. Deci, cum a devenit Abraăm 
puternic? «Cu credinţa, zice, el a săvârşit lucrul, iară 
nu cu raţionamentele cele omeneşti, fiindcă atunci a r  fi 
căzut». Şi cum a câştigat el credinţa? „Dând Slavă 
lui Dumnezeu" 2ice, şi adeverit fiind, că ce i-a 
făgăduit, puternic este de a şi face1' (Vers 21). 
Aşâ dară, a  nu cercetă cu amănunţime este a slăvi pe 
Dumnezeu, dupre cum şi a cercetă cu deamănuntul 
tainile lui Dumnezeu, este a păcătui. Dacă noi cerce
tând cele de pe păm ânt şi scrutându-le nu slăvim pe 
Dumnezeu, apoi cu atât mai mult încă vorbind vrute 
şi nevrute despre naşterea stăpânului, căci atunci vom 
pătimi cea mai dc pe urm a pedeapsă, ca unia ce îl 
batjocorim. Dacă noi nu trebuie a cercetă fel iul i'n- 
vierei, apoi cu atât mai mult încă acele acte negrăite 
şi înfricoşate.

Şi n’a zis simplu «crezând» ci „adeverit fiind11, 
fiiindcă aşâ este credinţa, caci ea mai mult convinge 
pe cinevâ, decât raţionamentele omeneşti;-este cu mult 
mai lămurită decât dovezile ieşite din judecata noastră 
şi nici o altă gândire sau idee falşă nu o mai poate zgudui 
vre-odată. Cel ce se încrede cu uşurinţă în raţionamen
tele omeneşti, se poate ca să ’şi schimbe părerea, pe 
când cel adeverit prin credinţă stă neclintit, căci el şi-a 
îngrădit, aşa zicând, auzul de toate vorbele cele vătă
mătoare.

Deci, spunând că Abraam s’a îndreptat prin credinţă 
arată că tot prin credinţă a şi slăvit pe Dumnezeu, 
ceiace este mai ales însuşire proprie a vieţei noastre 
omeneşti. „Aş& să lumineze, zice, lumina voastră 
înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre 
cele bune, să prosîăviască pre Tatăl vostru cel
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ceresc". (Math. .5,16), (iară iată că şi din credinţă sc 
slăveşte Dumnezeu. Dupre cum iarăşi şi faptele au nevoie 
de putere, tot aşa are nevoie şi credinţa. Acolo de multe 
ori şi trupul participă Ia osteneală, pe când aici succesul 
întreg este numai al sufletului, aşâ că şi osteneala este 
mai mare, căci nu are cu cine împărţi luptele cc Ie 
poartă. Ai văzut cum toate cele ce ii Je considerau ca 
rezultate din fapte, ca de pilda: a se lăudă cătră Dumnezeu, 
a avea nevoie de putere şi de osteneală, a slăvi pe 
Dumnezeu, etc., ai văzut, zic, cum toate acestea apos
tolul le-a arătat ca rezultate mai mult din credinţă, 
decât din fapte?

Zicând apoi „ca ce i-a făgăduit, puternic este 
a si face“ mi sc pare ca vesteşte mai dinainte şi despre 
cele viitoare, căci nu i s’a făgăduit numai cele prezente 
ci şi cele viitoare, de vreme ce acestea de aici sunt tip 
şi umbră al acelora. Aşa dară a  nu crede cinevă, este 
dovadă de o cugetare slabă, mică şi fluşturatecă. Deci, 
când unia ne învinovăţesc pe noi de credinţă, şi noi îi 
învinovăţim de necredinţa lor, ea pe nişte fluşturatici, 
lipsiţi de minte şi slabi, carii cu nimic mai bun nu se 
deosebesc de animatele necuvântătoare. Dupe cum a 
crede este dovada unui suflet înalt şi înţelept, tot aşâ şi ceî 
ce nu crede dă dovadă de un suflet lipsit de bunul simţ, 
tâmpit şi scoborît în rândul animalelor. De aceia şi noi 
lăsând Ia o parte pe unia ca aceştia, să rîvnim pe 
patriarchul Abraăm, şi să slăvim pe Dumnezeu, dupre 
cum şi acela i-a dat slavă. Dar ce va să zică ,,dând 
Slavă lui Dumnezeu"? Adecă a înţeles măreţia şi 
nemărginita Iui putere, şi deci formându-şi o idee dreaptă 
de dânsul, s’a adeverit (s’a  convins) el însuşi despre 
cete făgăduite.

*) Deci, iubiţilor, să-l slăvim şi noi pre Dumnezeu, 
şi prin credinţă, şi prin fapte, ca să primim şi noi plata 
cuvenită, adecă să fim şi noi slăviţi de dânsul, ,,Pre cei

') Partea morală. Trebuie a  slăvi pre Dumnezeu prin fapte 
şi prin credinţă, şi că trebuie a  fugi de orice păcat prin care 
Dumnezeu este batjocorit. Că Dumnezeu nu pentru că  are  nevoie 
voieşte a  fi slăvit do noi, ci pentru m ântuirea noastră o cere 
aceasta. Câ dacă noi nu ne lăsăm la pacate, nici diavolul nu îndrăz
neşte a  se apropiiâ de noi. Şi ca trebuie a ne ruşina de sfînta 
m asă (cina cea de taină! din care ca toţii ne împărtăşim. ( Yeron).
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ce mă slăvesc pre mine, zice, îi voiu slăvi", (i 
Imp. 2, 30). Dacă oamenii numai aclamând pe îm pă
ratul lor şi se mândresc, chiar de n’a r câştiga nimic 
alt, apoi poli pricepe câtă mândrie şi câtă slavă a r  fi 
pentru noi de a slăvi pe stăpânul nostru, şi de câtă 
osândă n’am fl vrednici, dacă l-am batjocori. Deşi de 
altfeîiu Dumnezeu voieşte a fl slăvit, nu pentru că el 
are nevoie de aceasta, ci pentru interesul nostru propriu. 
Câtă deosebire crezi tu că este între Dumnezeu şi oameni ? 
Oare pc atâta pe câtă este între oameni şi viermi? Sau 
poate pe câtă este între înăcri şi viermi? Dara nimic 
n’am spus până acum, fiindcă nici nu e cu putinţă de 
o stabili deosebirea între el şi noi î Oare ai voi tu să ai 
slavă mare şi strălucită dela viermi? Eu nu cred. Deci, 
dacă tu, care iubeşti slava, şi totuşi n’ai voi aceasta, 
apoi cum e cu putinţă ca Dumnezeu, care este scutit 
de asemenea patimi, şi care e atât do superior între
gului univers, să aibă nevoie de slava ta?  Şi cu toate 
acestea deşi nu are nevoie, el o doreşte dela tine chiar 
pentru tine, adecă pentru binele tău. Dacă el a  suferit 
pentru tine făcându-se rob, apoi de ce să ' te minunezi 
daca suferă şi altele numai ca să-şi ai ungă scopul? 
Nimic nu crede ca nevrednic de dânsul, cand ceiace 
face nu are alt scop decât mântuirea noastră.

Acestea ştiindu-le, să fugim de orice păcat, prin 
care se batjocoreşte numele lui. „Fugi de păcat, zice. 
ca de faţa'şearpelui, că dacă te apropii de dânsul 
te va muşcâ". (Sirach 21, 2). Nici că nu vine păcatul 
la noi, ci noi’suntem cari no ducem la el. Bunul Dumnezeu 
a  pregătit şi acest lucru, ca diavolul să nu ne poată tira- 
nisi când se apropie de noi, fiindcă nimeni n’a r puteâ 
să se împotrivească puterei lui. De aceia Dumnezeu i-a 
destinat pustiul ca locuinţă, şi l-a închis acolo c a jje  un 
tâlhariu şi tiran, şi dacă n’a r  puteâ înşfăca şi baga în 
închisoarea lui pe v r’un nenorocit, gol şi dăzbracat de 
charul Sf. Ducii, de sigur că n’a r îndrăzni să iasă de 
acolo. Dacă nu ne-ar vedea călătorind prin pustiu, el 
n ’a r cuteza să se apropie de noi. Pustiul şi locul de 
şedere al diavolului nimic alta nu este, decât păcatul. 
Deci, contra lui noi avem nevoie de -pavăza credinţei, 
de coiful mântuirei şi de sabia duchului, nu numai ca 
să nu pătimim rele din parte-i, ci chiar să-i tăiem şi 
capul, când el a r voi să fugă. Ni trebuie deci rugăciuni
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necontenite, ca astfeliu sâ-1 zdrobim sub picioarele noastre. 
Spurcat şi neruşinat este diavolul, şi deşi el se luptă 
găsindu-se cu mult mai jos decât noi, totuşi şi în accst 
mod el ne biruicşte. Cauza nu poate fi alta, decât că noi 
nu încercăm de a ne află totdeauna mai sus de săge
ţile ce le aruncă asupra noastră, căci atu nea n’a r putea 
sa se ridice până la noi, ci s’a r  trage jos. Tipul diavo
lului este şearpele, şi dacă din început chiar aşa i-a 
rânduit Dumnezeu, apoi cu atât inai mult astăzi.

Dară dacă tu nu ştii cc va să zică a  se luptă de 
jos, eu mă voiu încerca să-ţi explic modul acestui rez
boiu. Deci, ce va să zică a se luptă de jos? Adecă a 
se luptă în lucrurile ceîe de jos, ca de pildă plăcerea, 
bogăţia şi toate cele pământeşti. Dacă însă el a r  vedeă 
pe cinevă zburând spre ceriu, mai întâiu că nici n’ar 
puteâ sa zljoare atâta, al doilea că chiar de s’a r  încercă, 
iute ar cădeâ jos, căci el n’are picioare -  să nu te temi, — 
n’are nici aripi — să nu te înspăimânţi, pe pământ 
se trage, şi în cele pământeşti.

Deci, să nu ai nimic de comun cu pământul, şi 
atunci nu vei avea nici o greutate a-1 birui. EI nici nu 
ştie o altfeliu de luptă, ci ca şi şearpele se ascunde in 
spini, cuibărindu-se într’una în înşelăciune. De vei tăia 
atunci spinii, iute va fugi de acolo, fiindcă este văzut, 
şi dacă ştii al discâiită cu niscarevâ discântece Dumne- 
zeeşti — fiindcă sunt şi avem şi noi discântece duchovni- 
ceşti, prin care invocăm numele Domnului nostru Iisus 
Christos şi puterea crucei sale, -  de îndată îl vei zdrobi.. 
Un astfeliu de dîseântec nu mimai ca arc puterea dc a 
scoate în faţă gaura şearpelui necurat, ci încă şi pe drac 
îl bagă în foc, şi ranele muşcăturilor lui le vindecă. 
Dacă poate mulţi recitând asemenea discanîice, totuşi 
nu s’au vindecat, aceasta nu a fost din cauza celui in
vocat în discântec, ci din cauza puţinei credinţi. Fiindcă 
şi pe Iisus mulţi îi atingeau şi-l înghesuiau, şi totuşi 
nimic nu câştigau, pe când femeia cea în scurgerea 
sângelui, deşi mei de trupul lui nu s’a atins, ci numai de 
poalele hainei, cu toate acestea la moment a încetat cur
gerea sângelui, pe care o aveâ de mulţi ani. Numele acesta 
este înfricoşat şi demonilor, şi patimiior şi boalelor. 
Cu acest nume, deci, să ne împodobim, cu el să ne 
îngrădim.

Astfeliu şi Pavel a devenit mare, deşi erâ de aceleaşi 
natură şi el ca şi noi, însă credinţa lui l-a făcut cu totul
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altul de cum erâ; şi atât de mare-i erâ credinţa în stă
pânul nostru, încât până şi haineie Iui aveau o m are 
putere în alungarea demonilor şi vindecarea boalelor. 
Şi de ce îndreptare am puteâ fi noi vrednici, dacă pe 
atunci numai umbrele şi hainele apostolilor alungau 
moartea, iară astăzi, chiar rugăciunile ce le facem, şi 
nu pot înfrâna nici măcar patimile ce ne stăpânesc ? Deci, 
care poate fi cauza? Nimic altă decât deosebirea cea 
m are în judecată, sau mai bine zis în predispoziţia sufle
tească a unora şi a altora. Dealtmintrelea cele ale na
turei sunt egale şi comune, căci şi Pavel s’a născut şi 
a crescut ca si noi, a locuit pe păm ânt şi a respirat 
acelaşi aer ca şi noi, însă în celelalte a fost cu muît mai 
m are şi mai superior nouă, voiu să zic în zelul, ere- 
din (a şi dragostea lui.

Deci, iubiţilor, să-! imităm pe el. Să avem acelaşi zel, 
credinţă şi dragoste, ca sa putem şi noi a slăvi pe Christos 
şi a ’l lăudă. Acest lucru îl doreşte el mai mult decât 
noi, fiindcă de aceia ni-a tăcut acest organ (gura), şi 
nu voieşte ca să răm ână nelucrătoriu şi netrebnic, ci 
ca totdeauna să’l avem în lucrare împreună cu mânele. 
De ce deci nu pregăteşti organul acesta potrivit cu 
mânele maşterului, ci îi slăbeşti coardele, moleşindu-le 
cu dezmerdările, şi astfeliu te faci singur ca o chitară 
netrebnică? Este nevoie deci, de a o încorda bine şi a  
întinde strunele, şi de a le unge în loc de sacâz cu sare 
duhovnicească, căci atunci de o va vedea bine încordată 
şi armonizată, va sunâ şi prin sufletul nostru Christos. 
Aceasta facându-se, vei vedea şi pe îngeri săltând de 
bucurie, şi pe arhangheli, şi pe herubimi. Aşâ dară să 
ne facem vrednici de mânile iui cele neprihănite. Să’l 
rugăm dc a  atinge cu mânile lui şi inima noastră, deşi 
mai ales nici nu are nevoie de rugămintea noastră, căci 
dacă noi o facem vrednică de acea atingere, el cel întâi 
va alerga Ja noi. Dacă Christos aleargă în ajutorul celor 
ce se trudesc pentru cele viitoare—1) nici lui Pavel care 
a  devenit atât de mare, nu i-a împletit încă o asemenea 
laudă,—dară încă când va vedea inima noastră desă
vârşită, ce nu a r face? Dacă Christos resună în inimile

') Notă. Kx presiunea din o rig in a l: oomu fa ţ  tw noiui.to iry.ooztv 
ib Ef'/,(o|Liov Cţpoivţv, este foarte confuză, fiindcă nu are  

nici o legătură nici cu frazele dinainte şi nici ca  cele ce urm ează. 
(Trad).
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noastre, atunci numaidecât va zbură deasupra noastră 
şi Duchul Sfint, şi vom deveni mai superiori decât ceriul; 
nu soarele şi luna avându-le gravate pe trupul nostru, 
ci chiar pe însuşi stăpânul soarelui, al lunei şi al înge
rilor îl vom aveâ locuind şi petrecând împreună cu noi.

Acestea le zic, nu ca noi să înviem morţii, sau să 
lecuim leproşii, ci ca să avem cu noi acel semn, cu 
mult mai mare decât toate celelalte, adecă să avem 
dragostea, căci unde se găseşte acest mare bun, de îndată 
acolo sta de faţa Fiul împreună cu Tatăl, charul sfîn- 
tului Duch ne adumbreşte. „Unde v o r fi doi sau 
tre i adunaţi întru numele meu, zice, acolo sunt 
si eu  în mijlocul lo r“ (Math. 18, 20), cciace este 
ciovada marei lui dispoziţiuni, şi totodată dovada cclor 
ce iubesc mult, şi cari voiesc a avea primprejurul lor 
pre cei iubiţi. «Dară cine este, zici, atât de mişel, ca să 
nu voiască a  aveâ pe Christos în mijloc»? Noi cari ne 
resculam unii asupra altora. Şi poate că va rîde cineva 
şi va zice: «ce spui? Ne vezi pe noi toţi stând între 
aceleaşi ziduri, sub acelaşi acoperământ al bisericei, stând 
în linişte în acelaşi staul, nici pe unul nu vezi luptan- 
du-se, suntem sub acelaşi păstoriu, în comun rugându-ne 
şi ascultând cele vorbite, în comun înălţăm rugăciunile 
noastre lui Dumnezeu, şi ne aduci aminte de lupte şi 
rescoale»? Da, vă aduc aminte de lupte, şi nu mă 
iritez de loc şi nici ca mă speriu. Văd eu ceiace văd, 
şi ştiu bine că ne găsim sub acelaşi acoperem ânt,, şi 
sub acelaşi păstoriu, însă tocmai pentru aceasta jcîcsc, 
că atâtea împrejurări concurând a ne adună la un ioc, 
noi totuşi ne resculam unii asupra altora. «Şi ce rescoală, 
zici, ai văzut aici»? Aici, de sigur ca n’am văzut, însă 
după ce ieşim de aici, iată că cutare vorbeşte de rău 
pe altul, celălalt batjocoreşte pc faţă, un altul invidiază, 
se lăcomeşte şi răpeşte, un altul iarăşi silueşte, unul 
iubeşte rău, pe când altul coase mii de viclenii. Şi dacă 
a r fl cu putinţă de a descoperi sufletele noastre, atunci 
am puteâ vedeâ cu siguranţă toate acestea, şi aţi cu
noaşte că eu nu le spun acestea în bobote. Nu vedeţi 
voi ce se petrece în tabără? Nu vedeţi că fiind timp 
de pace, ostaşii după cc pun armele în depozit ies din 
tabăra lor goli şi nearmaţi, şi trec in tabără duşmanilor ? 
Dară când sunt ii înarmaţi, când sunt streji peste tot 
locul şi parastreji, şi când veghiază nopţile, când şi focul
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aide necontenit, apoi atunci nu mai este pace, ci rezboiu 
în regulă. Aceasta se poate vedea petrecându-se şi cu 
noi, caci când ne păzim unul de altul şi ne temem, când 
fiecare vorbim în şoaptă la urechia altuia, ia ră  dacă 
vedem pe un altul apropîindu-se de noi, de îndată curmăm 
vorba şi astupăm totul, ei, apoi atunci nu va să zică 
că e pace, ci rezboiu, căci faptul acesta nu este al oame
nilor cu fruntea senină şi cu curaj, ci al celor ce se 
păzesc foarte tare. «Dară, zici, acestea le facem nu pentru 
ca să nedreptăţim pe alţii, ci ca sa nu fim noi nedrep
tăţiţi», Apoi tocmai pentru aceasta mă jelesc, fiindcă 
trăind între fraţi, noi avem nevoie de strajă ca să nu 
fim nedreptăţiţi, ardem atâtea şi atâtea focuri, şi punem 
atâtea streji şi parastreji. Cauza? Minciună multă, vi
clenie mare, călcarea dragostei cu picioarele, şi la urmă 
rezboiu ne’mpăcat. De aceia a r puteâ găsi cinevâ mai 
mulţi Eiini sinceri şi curagioşi, decât creştini; deşi, de 
câtă’ ruşine nu sunt vrednice asemenea fapte, de câte 
lacrâmi şi de câtă jale? «Dară ce se fac? zici tu; cutare 
este om greoiu, şi de nesuferit şi răutăcios». Poate că 
aşâ să fio, însă unde e ffiosofia ta? Unde sunt legile 
apostolice, care poroncesc de a  purtă sarcina unul altuia? 
Daca tu nu ştii a te purtă cu fratele tău bine, apoi cum 
te vei purtâ cu unul străin? Daca tu nu ştii cum să 
întrebuinţezi pe cel ce este membrul tău, cum vei puteâ 
atrage la tine pe cel de afară şi să-l alături pc lângă 
tine? Dară ce să fac? Sunt foarte greoiu în a vărsă 
lacrărni, căci atunci aşi lăsa să curgă, lacrămi multe 
din ochii mei, — ca şi Profetul aceia (Ieremia) — văzând 
aici rezboae cu mult mai grozave decât cele văzute de 
dânsul. El văzând atunci pe barbari dând năvală zîceâ: 
„Pântecele meu, pântecele meu mă doare4‘;) (iere
mia 4,19), pe când eu dacă vă văd puşi sub un singur gene
ral, şi totuşi vă resculaţi unii asupra altora, vă muşcaţi şi 
vă spărcuiţi membrele unui altuia, pe unia pentru bani, 
pe alţii pentru slava, pe unia pentru că ridiculizază şi 
batjocoresc, pricinuindu-vă mii dc rane unii altora, când

’) Notă. In ediţia de Buzău acest pasaj este precum urm ează : 
„Panterele meu mă doare, şi măritiUael.fi . . . ceiace denotă o 
abatere dela textul Ebraic şi Elin, unde cuvântul pântecele este 
pronunţat de Profet de două ori în şir, spre a învedera durerea 
cea m are ce o sim ţiâ atunci. De aceia s’a trecut aici după textul 
original. (Trad .
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văd morţi mai disfiguraţi decât cei din rezboiu, şi nu
mele de frate numai un nume sec, nici nu pot găsi o 
altă jale şi suspin mai vrednice de aceasta tragedie!

Ruşinaţi-va, va rog, şi sfiiţi-vă de această sfîntă 
masă, din care cu toţii ne împărtăşim, sfiiţi-vă, zic, de 
Christos cel jertfit pentru noi, de jertfa ce stă aici în faţa 
noastră. Chiar tâlharii când se împărtăşesc din aceiaşi 
pane şi din aceiaşi sare, nu mai sunt tâlhari faţă de 
cei ce se împărtăşesc cu ii, căci acca masă schimbă 
apucăturile lor, şi pe cei ce sunt mai sălbateci decât 
fiarele, îi face mai blânzi. Noi, însă, deşi ne împărtăşim 
din o astfeliu de masa, din o astfeliu de hrana, ne înar
măm unii asupra altora, în timp ce a r trebui ca să ne 
înarmăm contra diavolului, care dă războiu asupra noa
stră tuturor. De aceia pe fie-ce zi noi devenim tot mai 
slabi, pe când el tot mai tare şi mai puternic. Noi nu ne 
îngrădim unii pe alţii contra lui, ci cu dânsul contra noa
stră, şi sub un astfeliu de general noi ne aruncam unii 
asupra altora, în timp ce a r trebui ca pe dânsul să-l 
rezboim. Acum însă lăsându-1 pe dânsul, noi îndreptăm 
săgeţile asupra fratelui nostru. «Şi care săgeţi»? zici tu. 
Acele din limbă şi din gură, fiindcă nu numai săgeţile, 
ci şi cuvintele ieşite din gura noastră prieinuesc rane 
cu mult mai dureroase decât săgeţile cele mai veninoase

«Şi cum am puteâ să desfiinţăm un asemenea rez
boiu»? zici tu. Bacă vei pricepe, că vorbind de rău pe 
fratele tău verşi noroiu din gura ta; dacă vei pricepe 
că tu defaimi pe membrul lui Christos, ca sfâşii trupul 
tău, că tribunalul acela îngrozitoriu şi nemitarnic va fi 
atunci mai am ar pentru tine; dacă vei pricepe în fine, 
că săgeţile acelea nu ucid pe cel rănit, ci pe cel ce 
le-a aruncat. Poate că te-a nedreptăţit priemuindu-ţi 
rele? Oftează în adâncul inimei, însă nu grăi dc rău; 
plângi, nu pentru nedreptatea ce ţi-a făcut, ci pentru 
jnerderea aceluia, precum şi stăpânul tău Christos a 
plâns pe Iuda, nn pentru că el urmă a se restigm, ci 
fiindcă acela îl vându-se. Te-a batjocorit poate şi te-a 
bârfit? Roagă pe Dumnezeu ca sa’i fie milostiv. Este 
fratele tău, este membrul tău, Christos i-a deslegat ace
leaşi dureri, Ia aceiaşi masă a fost chemat şi el ca şi 
tine. «I)ară, zici, atunci mai mult mă necinsteşte)). Atunci 
însă şi plata ta va fi mai mare. Tocmai de aceia este 
drept ca tu să dai la o parte mânia, fiindcă el a primit 
o rană adâncă, fiindcă diavolul l-a rănit. Deci nu’l mai

3825 9
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lovi şi tu, ca să nu cazi împreună cu el. Pe cât timp 
tu te stăpâneşti, este cu putinţă încă de a se mântui şi 
acela, dară dacă te arunci asupra lui ocărîndu-1 ia feliu, 
apoi cine vă va mai ridica de jos? El este cel rănit? 
Dară atunci nu va puteţi să stea, şi tu eşti care cazi 
odată cu el. Cum? Nu-ţi ajunge ţie că ai ocazie de a 
întinde mâna de ajutoriu altuia? Dsd, stai voiniceşte, şi 
tu cel întâi asvârle arcul la o parte, şi trage de pe câm
pul de luptă pe fratele tău cel mort dejâ, prin îndelunga 
ta răbdare ce ai avut-o faţă de el. L-a rănit pe el mâ
nia? Nu-1 mai răni şi tu, ci scoate tu cel întâi săgeata. 
Dacă noi ne purtăm astfeliu unii către alţii, de ’ndată 
vom fi cu toţii sănătoşi, iară dacă ne înarm ăm  unii a- 
supra altora, apoi nu mai este nevoie nici de prezenţa 
diavolului, fiindcă pierderea noastră este complectă.

Orice rezboiu este înfricoşat, dară mai cu seamă 
rezboiul dinăuntru, aşâ zis rezboiul civil; însă rezboiul 
despre care iii este vorba, e mai înfricoşat chiar decât 
rezboiul civil, fiindcă şi drepturile noastre ca oameni 
sunt mai m ari decât ale statului, — este mai înfricoşat, 
zic, şi mai m are decât înseşi acel dintre rude. In adevăr, 
că a  ucis oare-când pe Abel fratele său Cain, şi a  văr
sat sânge dc frate, dară rezboiul de care ni e vorba, 
este cu mult mai înfricoşat decât acela, fiindcă Cain a 
rănit trupul fratelui său, iară tu ai împlântat sabia în 
sufletul fratelui. Ai suferit poate vr’un rău dela el? Dară 
nu în a  suferi, ci în a face răul altuia stă adevărata 
suferinţă. Gândeşte-te bine: Cain a  ucis, iară Abel a fost 
cel ucis; cine crezi tu că erâ cel mort? Oare cel ce şi 
după moarte strigă, după. cum zice: „Glasul sângelui 
fratelui tău strigă către mine“ (Facer. 4, 10), sau 
poate cel ce trăia, însă trem ură şi erâ înspăimântat? 
Acesta de sigur, acesta a fost cel mai de jălit decât cel 
mort. Ai văzut, că cu mult mai bine este de a  suferi 
cineva nedreptatea, chiar de a r ajunge până Ia moarte ? 
Allă deci, cât de rău lucru este de a nedreptăţi pe altul, 
şi fii cu băgare de seamă la cele ca voiu spune: Cain 
a  doborît şi a ucis pe fratele său Abel, însă acesta s’a  
încununat, ia ră  acela a fost pedepsit; acesta şi după 
moarte acuză şi ţineâ în stăpânirea sa pe fratele sau, 
ia ră  acela trăind tăceâ, se ruşina şi se topiâ, aşa că ei 
a  făcut cu lotul contrar de ceiace voise să facă. L-a 
ucis fiindcă l-a văzut mai iubit decât dânsul, şi a na-
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<lăjduit ca prin moarte să-l scoată din iubirea Iui Dum
nezeu, însă prin aceasta a atîtat şi mai mult dragostea 
lui, fiindcă chiar mort Dumnezeu îl căută. încă mai mult. 
„Unde este Abel fratele tău“? ziceâ. «Nu-mi ai 
stins dorul prin moartea lui, ci încă mai mult l-ai aţi- 
ţat; nu ai împuţinat valoarea lui prin ucidere, ci încă 
ai mai mărit-o. Cu puţin mai ’nainte de aceasta eu l-am 
pus sub stăpânirea ta, dară fiindcă tu l-ai ucis, apoi şi 
mort el te va pedepsi, atât de m are’mi este dragostea 
-cătră dânsul». Aşâ, dară, care este cel condamnat? Cel 
<x, împilează şi chinueşte, sau cel chinuit? Cel ce a pri
mit atâta cinste dela Dumnezeu, sau cel ce singur s’a 
predat unei pedepse noua şi atât de curioase? '«Nu te-ai 
temut de el, zice, fiind în viaţă; prin urm are te vei 
teme fiind mort. Nu ai trem urat când ai împlântat în 
-el cuţitul, te va apucâ trem ur încontinuu după vărsarea 
sângelui. Trăind erâ robul tău, şi nu tu erai supus iu i; 
de aceia fiindcă l-ai ucis, apoi el a  devenit stăpânul tău 
cel grozav»-!

Acestea înţelegându-le, iubiţilor, să fugim de invi
die, să stinge[n răutatea, să ne răsplătim cu binele unii 
pre alţii, ca prin acestea să câştigăm bunuri şi în viaţa 
aceasta şi în cea viitoare, prin charul şi filantropia 
Domnului nostru Iisus Christos, căruia împreună cu 
Tatăl şi cu Sf. Duch, se cade slava în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X

„Şi mi s’a scris pentru el numai, că i s’a 
socotit lui spre dreptate, ci şi pentru noi, cărora 
va să ni se socotiască, celor ce credem întru 
■cela ce a sculat pe Iisus Domnul nostru din 
,morţi“ {Cap. 4, 22).

După ce mai ’nainte a spus de Abraâm lucruri 
mari, după ce a spus de credinţa lui, de dreptatea şi 
-cinstea primite dela Dumnezeu, apoi ca să nu zică audi
toriul : «Dară ce are a face cu noi; că doară el a  fost 
cel îndreptat», iată' că apostolul ne-a pus iarăşi pe lângă 
Abraâm, fiindcă astfeliu este puterea cuvintelor duehov-
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ni ceşti. Pe cel intrat atunci in creştinism, pe etnicul 
care n’a tăcut nimic, pe aecsta, zic, nu l-a lipsit cu 
nimic, sau mai bine zis, nu l-a arătat cu cevâ mai infe
rior Iudeului credincios, şi nici chiar patriarohului, ba 
încă ceiacc este mai minunat — că îl ara ta  ca având cevâ 
mai mult. Atât de mare este nobleţă noastră, încât 
credinţa aceluia este tip al credinţci noastre. Şi n’a  zis: 
«că daca i s’a socotit Iui spre dreptate, dela sine urmează 
ca şi noua s’a socotit» ca să nu facă un silogism, ci 
grăieşte cu autoritatea sfintelor scripturi, căci hotărîrea 
sfintelor scripturi face (decide) totul. «Pentru ce, zice, 
s’a scris? Nu oare ca să cunoşti că şi noi ne îndreptăm 
aşâ? Deci şi noi am crezut în acelaşi Dumnezeu şi pentru 
aceleaşi lucruri, deşi nu pentru aceleaşi persoane». După 
ce, deci, spune de credinţa noastră, apoi vorbeşte şi ue 
filantropia lui Dumnezeu cea ne-grăita, pe care vecinic 
o pune de faţă, şi pune la mijloc crucea, ceiace şi aici 
a arătat zicând: „Care s’a vândut pentru g re ş a -  
lele noastre, şi s’a sculat pentru îndreptarea 
n o a s t r ă '‘ (Vers. 23). Priveşte, cum el punând cauza 
morţii, aceiaşi dovadă o arată şi pentru învierea lui 
din morţi. «De ce s’a restignit? zice; de sigur că nu din 
cauza păcatelor lui, şi dovada este din învierea lui. 
Pentru ca dacă a r fi fost păcătos, cum de a înviat ? Dară 
dacă a înviat, e văzut lucru că n’a  fost păcătos; şi dacă 
n’a fost păcătos, pentru ce a fost restignit? Pentru alţii; 
şi dacă a  fost restignit pentru alţii, de sigur că a înviat». 
Şi ca să nu zici: «dară clacă suntem respunzători pentru 
atâtea picate, cum putem a ne îndreptă» ? — iată că ni-a 
pus în faţă pe cel ce a şters păcatele, ca astfeliu şi din 
credinţa lui Abraâm, prin care s’a îndreptat, şi din 
patima Mântuitoriului, prin care ne-am izbăvit dc păcate, 
să adeveriască cuvântul. Spunând de moartea lui, spune 
în acelaşi timp şi de înviere, ca şi cum a r fi zis: «Nu 
a m urit el doară ca să aibă la dispoziţia sa răspunză
tori de osândă, ci ca să facă bine, căci spre aceasta a 
m urit şi a înviat, ca să ne facă drepţi».

„Drept aceia îndreptaţi fiind din credinţă, 
pace avem cătră Dumnezeu prin Domnul nostru 
Iisus Christos1 £ (Cap. 5,1). Dară ce va să zică ,,pace 
avem"? Unia spun că nu ne răsculăm certându-ne 
de a introduce legea, însă mie mi se pare că el vor
beşte aici de viaţă noastră. Fiindcă mai sus a spus
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multe despre credinţă, pc care a şi pus-o ca mai su
perioară îndreptăm  prin fapte, apoi ca să nu creadă 
cineva că ccle vorbite sunt un motiv dc lenevire, a zis: 
„pace avem“, adecă nu mai păcătuim de acum, nu 
ne mai reîntoarcem la cele dinainte, căci dacă arn face 
aşâ, atunci avem resboiu cătră Dumnezeu, şi nu pace. 
«Dară cum, zici tu, este cu putinţă de a nu mai pă
cătui? Şi cum mai ’nainte a fost cu putinţă?» Apoi dacă 
fiind răspunzători de atâtea păcate, şi încă ne-am iz
băvit de toate prin Christos, nu mai rămâne nici-o în
doială că tot printr’ânsul vom puteâ stâ în aceiace ne 
găsim. Nu este acelaşi lucru: a  luă pacea ce nu erâ, şi 
a păstra pacea deja dată, fiindcă câştigarea unui lucru 
e cevâ mai greu decât păstrarea lui. Şi cu toate acestea 
accl lucru şreu a devenit uşor, a devenit în realitate. 
Aşâ dară şi ceiace e mai uşor, va fi pentru ■ noi mai 
lesne de îndeplinit, adecă să păstrăm pană la fine cele 
date nouă. Aici mi se pare că lasă a înţelege nu numai 
ceiace e mai uşor, ci şi ceiace e rezonabil, fiindcă dacă 
ne-a izbăvit pe noi cei ce eram duşmanii şi rezboinicii 
lui, apoi e rezonabil de a rămâne în starea de izbăvire, 
şi aceasta sa i-o înapoiem drept plată, ca să nu se pară 
că a împăcat cu Tatăl pe nişte îndărătnici şi nerecu
noscători.

„Prin care şi apropiere am aflat prin cre
dinţă la dărui acesta1' (Vers. 2). Dacă el ne-a apro
piat de dar încă pc când eram departe, cu atât mai 
mult ne va ţineâ în cest dar fiind aproape de el. Şi 
acum tu te gândeşte, cum apostolul pretutindeni pune 
la un loc aceste două, adecă şi cele venite dela dânsul, 
şi cele din partea noastră. Acelea ce au venit dela 
dânsul sunt multe, variate şi diferite, fiindcă a  şi murit 
pentru noi, ne-a şi împăcat, ne-a şi apropiat de Dum
nezeu, şi ni-a dat şi char negrăit, pe când noi nu am 
produs nimic alta decât credinţa, pentru care şi zice: 
„prin credinţă".

„La darul acesta". Care dar? spunc-mi. Acela 
adecă că ne-am învrednicit a cunoaşte pe Dumnezeu, a 
ne izbăvi de rătăcire, a cunoaşte adevărul, a ne în
vrednici prin botez de toate bunurile. Pentru aceasta 
ne-a apropiat, ca să primim toate darurile. Nu ne-am 
împăcat cu el numai ca să primim iertarea păcatelor, 
ci şi pentru ca să ne bucurăm de mii de demnităţi. Şi
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nu a stat numai aici, ci ni-a făgăduit şi alte bunuri 
negrăite care covârşesc mintea şi judecata omenească. 
De aceia şi pune apostolul pe amândouă, căci când el 
zice: „la darul" arată cele din prezent pe care le-am 
primit, ia ră  când zice: „Şi ne lăudăm întru nădejdea 
slavei lui Dumnezeu", a dat pe faţă toate cele viitoare. 
Bine a zis el: „întru Care stăm“, fiindcă aşâ este 
charut lui Dumnezeu; el nu are sfârşit, nici margini,, 
ci înaintează vecinic tot la mai mare, ceiace !a noi 
oamenii nu se poate. De pildă:, cinevâ a luat puterea, 
slava şi stăpânirea, însă nu a stat în această situaţie 
pururea, ci iute a căzut din ea, căci chiar de nu 1-âr 
ucide omul, de sigur că moartea venind îl va ucide 
fără greş.

Nu tot aşâ se petrece cu cele ale lui Dumnezeu, 
fiindcă nici omul, nici timpul, nici desfăşurarea îm pre
jurărilor, nici diavolul şi nici chiar moartea venind nu 
va puteâ ca să ni ie răpiască, ci tocmai când murim 
le stăpânim încă mai intacte, şi cu trecerea timpului 
ne bucurăm pururea de mai multe charuri. încât dacă 
nu crezi în cele viitoare, cel pujin din ceie prezente şi 
din cele ce ai prim it dejâ, crede şi în acelea. Dc aceia 
şi zice el: „şi ne lăudăm întru nădejdea slavei 
lui Dumnezeu", ca să afli ce feliu de suflet trebuie 
să aibă credinciosul. Noi nu trebuie a  fi asiguraţi numai 
pentru cele date dejâ, ci e necesar a ne convinge şi 
despre cele viitoare ca date, fiindcă cinevâ se laudă şi 
pentru cele ce sunt în perspectivă de a le căpătâ. «Deci, 
zice, fiindcă credinţa celor viitoare este -tot aşâ de si
gură şi lămurită, ca şi a celor dejâ date nouă, apoi 
ne lăudăm şi în aceia deopotrivă». De aceia a  şi numit 
acele bunuri slava lui Dumnezeu, fiindcă dacă ele con
tribuie spre slava lui Dumnezeu, apoi vor ieşi la iveală 
numaidecât, dacă nu pentru noi, cel puţin pentru el.

«Şi ce spun eu, zice, că bunurile viitoare sunt 
vrednice dc laudă? Chiar şi relele do faţă sunt sufi
ciente de a ne împodobi şi a  ne mândri cu ele». De 
aceia şi adaoge el imediat: „Şi nu numai, ci ne şi 
lăudăm întru necazuri11 (Vers. 3). De aici poţi înţe
lege ce feliu sunt bunurile viitoare, .dacă chiar şi în 
cele părute întristătoare noi ne lăudăm şi cugetam lu
cruri mari. «Atât de mare este darul lui Dumnezeu,
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încât chiar în asemenea lucruri noi nu găsim nimic 
displăcut. In lucrurile cele pământeşti luptele sunt înso
ţite de osteneală, scârbc şi necazuri, şi premiile ca şi 
cununile ni aduc plăcere; aici însă (în luptele duchov- 
niceşti) nu este aşâ, căci şi strategimile noastre de apă
rare  ni sunt plăcute tot aşâ ca şi premiile». Findcă pe 
atunci ispitite erau mari, greutăţile şi necazurile erau 
pe fiecare zi, pe când îm părăţia ceriurilor erâ în aştep
tare cu toate bunurile ei, de accia cei mai slabi se mo- 
leşau, fapt j)entru care apostolul li şi dă premiul chiar 
de aici, zicând că în necazuri trebuie a ne şi mândri, 
şi a ne lăudă. Şi nu zice «trebuie a va lăudă» ci ,,ne 
ŞÎ lăudăm^, atribuind sfatul de încurajare şi propriei 
sale persoane. Apoi, fiindcă cele zise s’a r fi părut poate 
străine şi curioase, adecă că cel ce se iuptă cu foamea, 
cel ce se găseşte în lanţuri şi în munci, cel batjocorit 
şi dispreţuit, trebuie a se lăuda găsindu-se în asemenea 
grele încercări, de aceia apostolul li pune înainte un 
raţionament cu adevărat filosofic. «Şi ceiace este mai 
mult, zice, că aceste necazuri sunt vrednice de laudă 
nu numai pentru cele viitoare, ci chiar şi pentru cele 
prezente». In adevăr că necazurile, prin sine înseşi, 
sunt un lucru bun. Şi de ce oare? Fiindcă pregătesc şi în- 
curajază răbdarea. De aceia spunând: „Că ne şi lău
dăm întru necazuri11 pune şi cauza, zicând: „ştiind 
că necazul răbdare lucrează". Priveşte înţelepciunea 
lui Pavel, cum el întoarce vorba la cele contrare, Fiindcă 
scârbele şi necazurile îi făcea pe dânşii a se desnadăjdui 
cliiar de cele viitoare, şi-i discurajâ cu totul, iată că 
apostolul zice, că chiar trebuie a se încuraja, şi a  nu 
sc desnadăjdui de cele viitoare.

„Că necazul răbdare lucrează, zice, iară răb
darea curăţire, iară curăţirea nădejde, iară nă
dejdea nu ruşinează" (Vers. 3. 4. 5). Aşâ dară ne
cazurile nu numai că nu sunt distructoare credinţei, ci 
încă chiar edificătoare. Necazul are, de sigur, chiar mai 
’nainte de câştigarea celor viitoare, cel mai mare fruct 
câştigat prin sine, are, voiu să zic răbdarea, adecă are 
puterea de a face încercat pe cel ispitit, însă în acelaşi 
timp contribuie cu cevâ şi la câştigarea celor viitoare, 
căci el este care lâce a ni creşte credinţa. Nimic nu 
este care să pregătiască pc cinevâ în a nădăjdui la cele
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bune, decât numai conştiinţa curată şi buna. Nimeni 
din cei ce vieţuiesc drept, nu se îndoieşte de ccle viitoare ■— 
dupre cum sunt mulţi din acei cu viaţă necumpătată, 
cari apăsaţi de o conştiinţă rea şi vicleană, nu vor a  
mai fi nici judecată şi nici răsplată!

«Dară ce? zici tu; oare bunurile acelea stau în 
speranţe?» Dc sigur.că în speranţe, însă nu în speranţe 
omeneşti, care de multeori se spulberă, şi ruşinează pe 
cel ce speră, de oarece a  murit dejâ cel ce făgăduise, 
sau că fiind viu şi-a schimbat părerea. Insă ale noastre 
nu sunt aşâ, căci speranţa noastră este sigură şi nemiş
cată. Cel ce a făgăduit aceîe bunuri veşnic viază, şi noi 
cari ne vom bucură, de acele bunuri, chiar de murim 
vom înviâ iarăşi, şi nimic nu este care a r  puteâ să ne 
ruşineze în totul, ca şi cum am fi fost robiţi în zadar 
de nişte speranţe şubrede.

Deci, prin aceste cuvinte scăpând u-i în totul de 
orice îndoială, nu a rămas cu vorba numai la cele de 
aici, ci iarăşi vine la cele viitoare, — cunoscând el bine 
pe cei slabi, (-ari umblă după cele prezente şi nu se 
mulţămesc cu ele,— pe care le adevereşte din cele date 
dejâ. Ca să nu zică cinevâ: «dară dacă nu voieşte Dum
nezeu sa ni le dea? Cum că el poate, viază şi stă, cu 
toţii ştim ; dară de unde putem şti dacă va voi?», iată 
că apostolul răspunde, ca aceasta o putem şti, din cele 
dejâ petrecute cu noi, adecă din dragostea ce ni-a arătat. 
«Care dragoste, zici, şi ce a  iac ut cu noi?» Dându-ni 
Duchul sfînt. Dc accia spunând: „iară dragostea n u  
ruşinează*', aduce şi dovadă la aceasta,, zicând: ,,că 
dragostea lui Duinnzcu" — şi băgaţi de samă că nu 
zice «s’a dat», ci „s’a vărsat în tru  in im ile  noastre", 
ceiace ara tă  belşugul acestui dar. Darul cel mai mare, 
pe acela ni l’a  dat. Nu ni-a dat ceriul, şi pământul, şi 
marea, ci aceiace este mai cinstit decât toate acestea, 
aceiace din oameni ne-a făcut îngeri, fii ai lui Dum
nezeu şi fraţi ai lui Christos. Şi ce este aceasta? «Duchul 
cel sfinte zice. Dacă nu voiâ el ca după necazuri şi os- 
tenele să ni dăruiască cununi m ari şi neveştejite, nu 
ni-ar fi dat atâtea bunuri mai ’nainte de ostenele. Acum, 
însă, dragostea iui cea fierbinte dc aici se vede, că nu 
ne-a cinstit doară încetul şi câte puţ,in, ci fără de veste 
şi deodată a vărsat asupra noastră izvorul bunătăţilor, 
şi aceasta mai ’nainte de lupte. încât, chiar de nu ai fi
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cei mai vrednic, totuşi să nu te d&snădăjd u ieşti, căci ai 
ca cel mai mare apărătoriu al tău dragostea celui ce tc 
judecai De aceia şi apostolul spunând că „nădejdea 
nu ruşinează", nu o atribuie meritelor sau isprăvilor 
noastre, ci totul atribuie dragostei lui Dumnezeu.

După ce spune de darul Duchului, se întoarce iarăşi 
la cruce, zicând: „Pentru că Christos, încă fiind 
noi neputincioşi, în vremea cea cuviincioasă 
pentru cei necredincioşi a murit. Că abca va 
muri cinevâ pentru cel drept, că pentru cel 
bun poate şi îndrăzneşte cinevâ a muri. Şi în
tăreşte Dumnezeu dragostea sa spre noi, că 
încă’păcătoşi fiind noi, Christos pentru noi a 
murit". (Vers. 6—8.). Ceiace el spune, aşâ şi este; că 
dacă cinevâ pentru un bărbat virtuos şi nu a r preferă 
îndată să moară, apoi pricepi singur dragostea stăpâ
nului, când el na pentru cei virtuoşi, ci pentru cei pă
cătoşi şi pentru duşmani a  primit moartea, ceiace şi 
spune, zicând: „Că încă păcătoşi fiind noi, Christos 
pentru noi a murit. Cu mult mai vârtos dară 
acum, îndreptaţi fiind cu sângele lui, ne vom 
mântui printrânsul de mânie. Că de vreme ce 
fiind noi vrăjmaşi, ne-am împăcat cu Dumnezeu 
prin moartea Fiului său, cu mult mai vârtos 
fiind împăcaţi ne vom mântui întru viaţa Iui". 
(Vers. 9, 10). S’ar păreâ că cele spuse aici sunt mai 
mult o taftologie (repetare de vorbe), însă pentru cel cc 
este cu băgare de samă nu este aşâ. Gândeşte-te bine; 
el voieşte să-i convingă pentru cele viitoare. Mai ’ntâi 
îi aţîţă cu hotărî'rea dreptului patriarch, spunând că. 
şi el s’a  adeverit (convins) că ceiace Dumnezeu a făgă
duit, este puternic a şi face. Apoi îi provoacă dela darul 
dat lor; mai departe din necazurile ce le îndură, şi care 
sunt suficiente a ne duce Ia credinţă, şi la urmă acelaşi 
lucru îl arată şi prin moartea stăpânului, ca şi prin 
răutatea noastră cea dinainte. Şi s’a r  păreâ, dupre cum 
am zis, că cele vorbite sunt unul şi acelaşi lucru, însă 
sc găseşte aici şi al doilea, şi al treilea, ba încă chiar 
mai multe lucruri concentrate în aceste fraze. Mai ’ntâi 
faptul ca el a murit; al doilea că a  murit pentru cei 
necredincioşi; al treilea că ne-a împăcat cu Dumnezeu;
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al patrulea că ne-a mântuit; al cincilea că ne-a în
dreptat, că ne-a făcut nemuritori, fii ai lui Dumnezeu 
şi clironomi ai împărăţiei cei veşnice. «Nu numai dela 
moartea lui, zice, trebuie a stărui noi în această cre
dinţă, ci şi dela darul ce ni s’a dat prin moartea lui. 
Deşi numai faptul că a m urit pentru noi, fiind atât de 
căzuţi, a fost cea mai mare dovadă de dragostea lui, 
dară încă când îl vedem şi după moarte daruindu-ni 
astfeliu de bunuri? De sigur că cele desfăşurate cu noi 
întunecă orice iperbolă ai spune, şi aceasta duce la 'cre
dinţă chiar şi pe cel mai nesimţitoriu. Nimeni altul riu 
ne va mântui pre noi, decât numai acela, care ne-a 
iubit atât de mult, păcătoşi fiind, încât s’a dat chiar 
pe sine».

Ai văzut câtă înţelepciune şi ce construcţie minu
nată are pasajul acesta faţă de speranţa celor viitoare? 
Mai ’nainte de aceasta, două greutăţi erau spre mântuirea 
noastră; întâi că eram păcătoşi, şi al doilea că trebuia 
a ne mântui prin moartea stăpânului, ceiace mai ’nainte 
de a se petrece eră îndoielnic, şi pentru ca să se petreacă 
aveâ nevoie de o mare dragoste. Acum, însă, când toate 
acestea s’au petrecut, nu mai încape îndoială că toate 
celelalte sunt cu mult mai uşoare. Acum noi am devenit 
prietenii lui, şi deci nu are nevoie şi nici nu voieşte 
moartea noastră. Ceî ce a cruţat pe duşmani într’atât 
încât n’a  cruţat nici pe Fiul său, oare acum când am 
devenit prietenii lui, nu se va alipi de noi? Dara atunci 
nu erâ nevoie să dea pe Fiul său. Cinevâ nu poate 
scăpa pe un aîtuî, sau pentru că nu voieşte, sau că nu 
poate, chiar de a r voi. Insă nimic din acestea nu se 
poate atribui iui Dumnezeu. Cum că voieşte, aceasta se 
dovedeşte prin aceia că a predat pe Fiul său, iară cum 
că poate face ceiace voieşte, aceasta deasemenea a probat-o 
prin faptul că ne-a îndreptat fiind păcătoşi.

Aşa dară, care poate fi piedica ce ni se opune la 
câştigarea bunurilor viitoare? Nici una. Apoi ca nu cumva 
auzind de păcătoşi, de duşmani, slabi şi necredincioşi, 
să roşeşti sau să te ruşinezi, ascultă ce mai spune 
el: „Şi nu numai, ci ne şi lăudăm întru Dum
nezeu, prin Domnul nostru Iisus Christos, prin 
care acum împăcare am luat“ (Vers. 11). Dară 
ce va să zică această expresiune: ,,Şi HU numai11? 
Cc vrea să spună ei? «Nu numai că ne-am mântuit,
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zice, r,i chiar ne şi lăudăm pentru acest fapt, de care 
ar crede cinevâ. că noi ar trebui să isc ascundem de 
ruşine. Căci a ne mântui pre noi carii vieţuiam în atâtea 
răutăţi, a fi iubiţi atât de mult de cel ce ne-a m ântuit, 
această este cea mai marc minune. Şi nu ne-a m ântuit 
nici prin îngeri şi nici prin arhangheli, ci prin Fiul său 
cel unul născut. In cât, faptul că ne-a mântuit, şi că 
chiar astfeliu fiind ne-a mântuit, şi că a făcut aceasta, 
prin Fiul său cel unul născut, şi nu numai prin Fiul 
său, ci şi prin sângele lui, faptul acesta, zic, ni împle
teşte mii de cununi de laudă». Nici un cuvânt nu este 
mai potrivit de slava lui Dumnezeu, decât de a spune 
că am fost iubiţi de Dumnezeu, şi că şi noi iubim pe 
cel ce ne iubeşte. Aceasta este care face pe îngeri mai 
străluciţi, aceasta şi pe domnii şi pe începătorii le a ra tă  
mai luminate, aceasta c mai superioară decât îm păraţia 
ceriurilor. De aceia şi Pavel o punea înaintea îm pără
ţiei ceriurilor, de aceia fericiă pe puterile cele netrupeşti, 
ca îl iubesc pre Dumnezeu şi se supun lui în totul. De 
aici a fost mişcat şi Profetul, şi se minună, zicând: ,,Cei 
puternici ta virtute carii faceţi cuvântul lui“ 
(Ps. 102, 20). De aici şi Isaia lăuda pe serafimi, arătând 
marea lor virtute, fiindcă stau alăturea dc acea slavă* 
ceiace este semnul celei mai m ari iubiri.

l) Să imităm şi noi, iubiţilor, puterile cele de sus 
şi să ne siîim nu numai de a stă alăturea de tronul 
celui prea înalt, ci să şi avem în noi pe cel ce şeade pe 
acel tron. El ne-a iubit pre noi chiar când îl uram, şi 
încă rămâne în această iubire, căci: ,,răsare soarele 
preste cei ră i ca şi peste cei buni, şi plouă 
peste cei drepţi, ş i ’preste cei nedrepţi11 {Math. 
r>, 45). Deci şi tu iubeşte pre cel ce te iubeşte, căci te 
iubeşte cu adevărat. «Şi cum atunci, zici tu, el care ne 
iubeşte ne-a ameninţat cu gheena, cu osânda şi pedeapsa» ? 
Tocmai de aceia, fiindcă te iubeşte. Căci scoţându-ţ.i din 
rădăcină răutatea ta, şi stăpânindu-te cu frica, ca cu un 
frâu, totul face şi totul lucrează ca să nu păşeşti pe 
calea răului, şi atât prin cele plăcute cât şi prin cele 
neplăcute te împiedecă de a  dâ năvală la cele de jos; 
voieşte cu un cuvânt a  te ridică ia dânsul, izbăvindu-te

') Part na morală. Nu trebue a ne scârbi dc pierderea ceior 
prezente, ci să nădăjduim în Domnul. ( Veron).
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de răutate, care este mai grozavă decât gheena. Dară 
dacă rîzi de cele vorbite, şi dacă voieşti mai bine a 
tră i mii de zile în răutăţi, decât a fi pedepsit o zi, nu 
e nimic de mirare, fiindcă şi copiii cei mici când vad 
pe doctor venind cu cuţitul în mână, sau cu focul, fug 
şi sar plângând şi scâncindu-se, şi preferă mai degraba 
sa piară cu puroiul în trup, decât ca suferind o durere 
trecătoare să se poată bucura de sănătate. Cei cu mintea 
în cap, însă, ştiu foarte bine, că a zăcea cinevâ timp 
îndelungat este cu mult mai grozav, decât a i se tăia 
organul cel bolnav şi împuroiat, precum şi a  se găsi 
cinevâ în rele e cu mult mai rău decât a fi pedepsit. 
Unul are putinţa a se vindccâ şi a sc însănătoşâ, pe 
când celalalt se va pierde şi va rămâneâ în tr’o boaiă 
incontinuă. Cum că sănătatea este mai bună decât boala, 
nu mai încape nici o vorbă, fiindcă şi tâlharii nu sunt 
vrednici de jălit atunci când li se sparg coastele de 
doctor, ci atunci când ii sparg zidurile caselor şi ucid. 
L>aca sufletul este mai bun decât trupul, dupre cum şi 
este, apoi când el se pierde, este mai drept de a ofta şi 
a  plânge, şi dacă el nu simţeşte, atunci încă mai mult 
trebuie a-1 jăli. Şi pe cei amorezaţi nebuneşte trebuie 
a-i jăli mai mult decât pe cei bolnavi de friguri, şi pe 
beţivi mai mult decât pe cei munciţi de duchuri necurate. 
«Şi dacă acestea, zici tu, sunt mai grozave, atunci de 
ce le preferăm mai mult decât pe ccle bune»? Pentru 
că multora dintre oameni, dupre cum zice şi proverbul, 
li place mai mult cele rele, şi pe acelea le preferă, 
ia ră  pe cele bune le trec cu vederea, precum se poate 
vedeâ petrecându-se cu femeile, cu bucatele, cu plăce
rile cele necumpătate, cu casele, cu câmpiile, cu robii, 
şi in fine cu toate celelalte omeneşti. Ce este mai plăcut? 
spune-mi; cu femeile a  aveă reiaţiuni trupeşti, sau cu 
copiii? Cu femeile sau cu catârii? Şi totuşi vom găsi 
muîri, cari trecând pe lângă femee se împreună cu dobi
toacele şi batjocoresc trupurile copiilor. Deşi cele după 
natnră sunt mai plăcute decât cele contra naturei, totuşi 
se găsesc mulţi cari umblă după cele ridicole şi gre
ţoase, şi care poartă cu ele pedeapsa şi osânda cea 
veşnică, şi pe acestea ii le alungă în viaţa lor ca plăcute. 
«Li se par acestea mai plăcute» zici tu, Dară tocmai 
de aceia sunt mişei, fiindcă cred plăcute acele ce nu 
sunt plăcute. Astfeliu că şi pedeapsa {meatului însuşi ii o 
fac mai rea; altmintrelea nu se [toate de loc. Dacă rău!
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s ’a r  găsi înăscut în om, Dumnezeu nu ar mai adaoge 
rele peste rele, căci nici nu voieşte de a fi omul mai 
rău, şi fiindcă nu el, care a  făcut totul ca să stingă, 
răutatea, a r  puteâ să o sporiască. Aşa dară răul nu 
este de a fi pedepsit păcătosul; ci de a nu fi pedepsit 
când păcătuieşte, dupre cum nu poate fi rău de a vindecă, 
pe cel bolnav. Nici un rău nu este atât de mare, ca pofta 
absurdă, — şi când zic absurd înţeleg şi dezmerdarea şi 
slava deşarla, şi stăpânirea, şi în fine toate câte sunt 
peste trebuinţa omului. Şi în adevăr că un om de feliul 
acestora, cu o viaţă moleşită şi desfrânată, s’a r părea 
la prim a vedere că este cel mai fericit dintre muri
tori, însă el este cel mai nefericit decât toţi, fiindcă a  
introdus în sufletul său nişte stăpâni rai şi tirani, cari 
il muncesc. într’una.

De aceia Dumnezeu a Jăcut viaţa noastră anevoioasă, 
ca să ne scape de acea sclăvie, şi să ne ducă la o liber
tate curată. De aceia ne-a ameninţat şi cu osânda, şi a  
dispus ca soarta vie (ei noastre să fie întovărăşită de 
dureri şi ostehele, strângând şi cetluind bine uşurătatea 
minţei noastre. Astfel şi Iudeii când erau legaţi cu lutul 
şi cu cărămizilc '), erau blănzi şi supuşi, şi chemau pe 
Dumnezeu necontenit în ajutoriul lor, iara după ce au 
câştigat libertatea, veşnic murmurau şi întărîtau pe 
stăpân, şi singuri şi-au provocat o mulţime de rele. 
«Dară, zici tu, ce ai puteâ spune de acei ce de multe 
ori din (miza necazurilor se abat 3a rele»)? Că abaterea 
aceia nu este rezultată din necazuri, ci din slăhăciunea 
lor. Dacă einevâ are un stomach bolnav în aşâ grad, 
că n’a r  puteâ primi doctoria cea am ară ce l-ar puteâ 
lecui, fiindcă l-ar îmbolnăvi mai tare, atunci noi nu 
învinovăţim doctoria, ci boala stomacului. Tot aşă şi 
aici învinovăţim uşurinţa judecăţii unor asemenea oameni. 
Cel ce se abate la rele din cauza necazurilor, cu atât 
mai mult va cădea în ele din cauza Imîştei ce a r avea-o, 
fiindcă dacă el fiind legat — căci aşâ este necazul — şi 
cade, cu atât mai mult va cădea fiind desîegat; dacă, 
cetluit bine din toate părţile şi încă se abate, apoi cu 
atât mai mult încă când nu este legat cu nimic şi slobod. 
«Şi cum aşi puteâ, zici, să nu mă dau la rele necăjit 
fiind»? Dacă vei înţelege, că chiar de ai voi sau n a i 
voi, totuşi necazul îl vei suferi. Dacă tu îl înduri cu

A sc vedea, exodul, cap. 5. şi următorii. (Trad).
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mulţămire, vei câştiga mult, iară de vei fi scârbit şi 
zăpăcit folestărn&nd soarta, nenorocirea nu o vei puteâ 
alungă sau împuţina, în acelaşi timp însă o vei face 
mai m are tu însu-ţi.

Acestea cugetându-le, iubiţilor, să facem totdeauna 
ceiace trebuie a  face din bunăvoinţa noastră. Cinevâ de 
pildă, a pierdut pe propriul său fiu, sau a pierdut toată 
averea ; ei bine, dacă tu vei înţelege, că a scăpă pe fiul 
tău cel născut din tine nu se poate, însă e posibil'de a 
te tolosi cu cevâ din această suferinţă nenorocită, dacă 
vei îndură nenorocirea cu bărbăţiei şi dacă în ioc de 
cuvinte blasfemătoare tu vei înălţă laudă stăpânului, iată 
atunci că relele căzute pe tine iară voie, ’ţi vor deveni 
ca succese ale propriei tale voinţi. Ai văzut pe fiul tau 
răpit de moarte fără timp? Zi şi tu ca dreptul lob: 
„D o m n u l a d a t, D o m n u l a lu a t1* (lob. 1,21). Ţi-ai 
văzut averea prăpădită? Zi: „G ol am ie şit d in  p â n 
tecele rna ice i mele, gol mă v o iu  şi duce“ Ai văzut 
pe cei răi progresând, iară pe cei buni petrecând zile 
am are şi suferind mii de rele, şi nu te pricepi care poate 
fi cauza acestor contrarictăţi ? Zi şi tu cu Psalmistul: 
„Dobitoc m’am făcut la tine, şi eu pururea cu 
tine“. {Ps, 72, 22), Dacă chiar ai căută cauza unor ase
menea contrarietăţi, gândeşte-te bine că va veni ziua 
aceia când fiecare va dâ seama, şi când el va judecă 
lumea, şi orice nedumerire îţi va dispărea, fiindcă atunci 
va luă fiecare după vrednicie, după cum a luat Lazăr 
şi bogatul din evanghelie. Adu-ţi aminte de apostoli, 
fiindcă şi aceia deşi bătuţi, alungaţi şi suferind mii de 
rele, totuşi se bucurau că s’au învrednicit a fi necinstiţi 
pentru numele lui Christos. Deci şi tu dacă te îmbol
năveşti sau eşti strâm torat, suferă cu bărbăţie şi mul- 
ţămeşte lui Dumnezeu, fiindcă numai aşă vei primi plata 
acelora. Şi cum fiind bolnav sau în strâm torări vei 
puteâ njulţămi lui Dumnezeu? Daca tu î! iubeşti cu ade
vărat. Cei trei coconi deşi se găsiau aruncaţi în cuptoriul 
cel cu foc, sau şi alţii carii prin închisori suferiau mii 
de rele, totuşi nu lin ia u  a  mulţami lui Dumnezeu; apoi 
cu atât mai mult vOr puteă face aceasta cei ce sunt 
bolnavi sau în strâm torări. Nu este nit®ic pe care să 
nu poată birui dragostea; şi când mai ales e la mijloc 
dragostea de Dumnezeu, apoi cel ce are o asemenea 
dragoste este mai j>re.şus de orice. Nici focul, nici sabia,
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nici sărăcia, nici boala, nici moartea, şi nici altceva, de 
acest feliu nu i se va părea greu unui asemenea om, ci 
rîzând de orice, el va zbură la ceriu, şi nu va fi cu 
nimic mai prejos de cci ce se găsesc acolo, nimic altă 
nu va vedea, nici ceriul, nici pământul, nici marea, ci 
numai spre o singură frumuseţă va avei privirea aţin
tită: spre slava lui Dumnezeu. Deci, nici cele dureroase 
ale vieţei aceştia nu vor puteâ înjosi viaţa lui, şi nici 
cele bune şi plăcute nu’l vor puteâ mândri sau înfumura.

Deci, iubiţilor, să avem o asemenea dragoste. Nimic 
nu poate fi deopotrivă cu o asemenea dragoste. Să avem, 
zic, asemenea dragoste atât în interesul ceîor prezente, 
cât şi a celor viitoare, şi dacă aşi puteâ zice, apoi o ase
menea dragoste, prin înseşi natura ei, a r  trebui să o 
avem cu preferinţă înaintea tuturor acestora, fiindcă 
numai aşa vom puteâ să scăpăm de torturile vieţei pre
zente şi a celei viitoare, şi sa ne bucurăm de împărăţia 
cerurilor. Insa, nici izbăvirea de gheena, nici câştigarea 
împărăţiei cerurilor nu a r puteâ fi cevâ mai mare decât 
o asemenea dragoste de care vorbesc eu, adecă de dra
gostea către Cbristos, fiindcă a  aveâ pe Christos iubit 
şi in acelaşi timp şi iubitoriu, este mai presus de orice. 
Dacă chiar printre noi oamenii şi încă aceasta e mai 
presus de orice plăcere, dară încă când amândouă se 
petrec cu Dumnezeu, când îl iubim şi ne iubeşte, care 
minte omenească a r puteâ să ni reprezinte fericirea unui 
astfeliu de suflet? De sigur că nici una, afară numai 
experienţa noastră. Deci, pentru ca prin experienţă 
sa putem cunoaşte această mulţămire duhovnicească, 
acea viaţă fericită şi tezaurul miilor de bunătăţi, să 
lăsăm totul la o parte, .şi să câştigăm o asemenea dra
goste, atât pentru mulţămirea noastră- sufletească, cât 
şi spre slava lm Dumnezeu cel iubit de noi, căruia îm
preună cu unul născut al sau Fiu şi cu Prea Sfintui 
Duch, se cuvine slava şi stăpânirea acum şi pururea şi 
în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X I

„Pentru aceia precum printr’un om a in- 
-trat păcatul în lume, şi prin păcat moartea, şi
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aşâ. la toţi oamenii m oartea a  trecut, în tru  care  
toţi au  g reşit“ (Gap. 5, 12).

Dupre cum doctorii cei mai eminenţi tratează boa- 
!ele din obârşie, şi încep cu înseşi rădăcina răului, tot 
aşâ facc şi fericitul Pavel. In adevăr că după cc arată  
că ne-am îndreptat, şi după ce ara tă  cele despre patri- 
arch, despre Duchul Sfint şi despre moartea lui Christos — 
care nici nu a r fi murit, dacă nu urm ă a  ne îndreptă — 
la urm a dovedeşte şi din altă parte cele dejâ dovedite, 
şi li atrage luarea aminte prin celc contrare asupra 
subiectului din discuţiune, adecă asupra morţii şi asupra 
păcatului. Cum şi în ce feliu ? Caută adecă să afle cum a 
intrat moartea în lume, şi cum după aceia a stăpânit. 
Aşâ dară  cum a  intrat şi cum a stăpânit? «Prin păcatul 
unuia» zice. Dară ce va să zică „întru  care to ţi au  
g reşit “ ? «Acela căzând, zice, pe urm ă şi cei ce n’au 
mâncat din pomul acela, cu toţi s’au făcut muritori».

„Că până la lege păcatul erâ în lume, dară 
păcat nu se socotiâ nefîind legea" (Vers. 13). Prin 
expresiunea „până îa lege“ unia cred că vorbeşte 
despre timpul dinainte de darea legei, ca de pildă timpul 
lui Abel, Noe, Abraâm, şi timpul până la naşterea lui ✓ 
Moisi. Dara dacă e aşa, care eră păcatul de pe atunci? 
Alţii zic că apostolul spune de păcatul din raiu, «încă 
nu’ eră desfiinţat, zice, ci fructul lui erâ. verde, şi deci 
et a  adus moartea comună în lume, care stăpâniâ şi 
tiranisă». Dară de ce oare adaoge: „dară păcat nu 
se SOCOtiâ nefynd legea1 Cei ce cercetează (explică) 
cele ale noastre spun, că apostolul a vorbit acestea în 
antiteză faţa de Iudei, cari spuneau că dacă fără lege 
nu este păcat, apoi cum de moartea a ucis pe 
toţi cei mai ’nainte de lege? Mie însă mi se pare 
ca ce se spune aici, este cu privire la cele ce are a vorbi 
mai departe, ceeace dc altfeliu se şi potriveşte cu sco
pul apostolului. Deci cc înseamnă această ex presiune ? 
Zicând „că până la lege păcatul erâ în Iunie" 
mi sc pare că spune, ca legea fiind dată, stăpâniâ păcatul 
acela din călcarea poroncii, şi a stăpânit până atunci, 
până când a  fost dată şi legea. «Deci, dacă păcatul din 
călcarea legei, zice, este care a născut moartea, apoi
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cum dc au murit toţi cei mai ’nainte de lege? Dacă 
moartea ’şî are rădăcina în păcat, şi legea nenind dată 
păcatul nu se socotiâ, cum de stăpâniâ moartea? De 
aici este învederat, că nu păcatul urinat prin călcarea 
legei, ci acel rezultat din călcarea poroncii dc cătrc Adam, 
acesta este păcatul care a stricat totul. Şi care e dovada ? 
Că şi cci mai ’nainte de lege au murit cu .totii«.

„Oi a împărăţii moartea, zice, clela Adam până 
la Moisi, şi preste cei ce n’au greşit1' (vers. u ). 
ş i cum a împărăţii? „Dupreasemănareagreşalei lui 
Adam, care erâ chip al celui viitoriu". be aceia 
şi Adam erâ tip al lui Christos. Şi cum eră el tip? Că 
dupre cum Adam a  devenit cauza morţii şi celor co- 
borîţi dintrânsul, deşi aceia n’au mâncat din pom, tot 
aşâ şi Christos a devenit cauza dreptăţei şi â celor ce 
au crczut întrânsul, pe care prin cruce ni-a dăruit-o 
tuturor, deşi n’am făcut nimic din cele drepte. De aceia 
şi apostolul îşi are mintea aţintită asupra cuvântului 
„unul“ şi încontinuu îl pune Ia mijloc, zicând: .,iJrecuni 
printr’un om a intrat păcatul în lumc“ şi „dacă 
prin greşata unuia cei mulţi au murit11 şi „nu 
prin unul ce a greşit este darul” şi „precum 
prin grcşala unuia întru toţi oamenii a intrat 
osândirea11 şi „de vreme ce pentru greşala unuia 
moartea a împărăţii prin unul“ şi „precum pentru 
neascultarea unui om păcătoşi s’au făcut cei 
mulţi", şi în fine nu sc lasă de acest „unulu până. 
ce-ţi va zice Iudeul: «şi cum dacă unul a avut succese 
(Christos), lumea s’a  mântuit ?» când şi tu îi vei puteâ. 
spune: «şi cum dacă unul a păcătuit (Adam), lumea a. 
fost condamnata ?» — deşi păcatul şi charul nu sunt deo
potrivă, dupre cum nu sunt deopotrivă moartea şi viaţa,, 
dupre cum nici diavolul nu este deopotrivă cu Dum
nezeu, ci distanţa dintre ii este nemărginită. Când deci, 
şi din natura lucrurilor, şi din puterea cea mare a celui 
ce a  săvârşit lucrul mântuirei noastre, şi chiar din ceia
ce Irebuiâ a se face, fiindcă aceasta erâ şi mai potrivit 
cu Dumnezeu, adecă de a mântui şi nu de a osândi,, 
când, zic, din loate acestea se poate vedeâ superiori
tatea şi biruinţa, ce cuvânt ai mai puteâ aveâ de ne
credinţă? spune-mi. Cum că ceiace s’a petrecut, a fost.

3825 40
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dupre dreapta judecată, aceasta a arătat-o zicând: „Şi 
nu precum greşala aşâ şi darul; că de au 
murit prin greşala unuia’ cei mulţi, cu mult 
mai vârtos charul lui Dumnezeu şi darul, prin 
darul al unuia om Iisus Christos,’ întru mulţi 
s’a înmulţit" (Vers. 15). Ceiace el spune, aşâ şi este; 
fiindcă dacă păcatul unui singur om, şi a avut atâta 
putere, —dară încă darul iui Dumnezeu, şi nu numai a! 
Tatălui, ci şi al Fiului, cum nu va prisosi încă mai 
mult? Aceasta e şi foarte natural, fiindcă a se pedepsi 
cinevâ de un altul, nu se pare a fi cevâ tocmai impor
tant, pe când a fi mântuit e cu mult mai potrivit şi 
mai rezonabil. Deci, dacă aceia a fost, apoi cu atât mai 
mult aceasta.

Cum că aşâ erâ potrivit şi drept, a arătat din cele 
spuse, — fiindcă odată stabilit acest fapt, toate celelalte 
vor putea fi bine primite pe urmă, — însă că aceasta 
erâ necesar a se face, o arată prin cele ce urmează: 
„Şi nu ţtrecum prin unul ce a greşit este darul, 
că păcatul dintr’unul este spre osândire, iară 
darul din multe greşale spre îndreptare" (Vers.
16). Dară ce este aici, şi ce va să spună el? Adecă că 
moartea şi osânda un singur păcat numai a avut pu
terea de a le introduce în lume, pc când charul nu 
numai acel singur păcat l-a disfiinţat, ci şi pe cele in
troduse după acela. Apoi, ca nu cumvâ prin expresiunile: 
„precum" şi „astfeliu" sau „aşâ" din versul 15, să 
întroduci m ăsura bunurilor faţă de rele,- şi ca să nu 
crezi că auzind de Adam, se vorbeşte numai de disfiin- 
ţarea păcatului pe care e! l-a făcut, zice că disfiinţarea 
aceasta a fost a  multor păcate. Şi de unde se învede
rează aceasta? De acolo, că dupa nenumăratele păcate 
săvârşite după păcatul din raiu, faptul s’a terminat în 
îndreptare. Insă, unde este îndreptarea, acolo de nece
sitate că este viaţă, şi după aceia numaidecât trebuie 
să urmeze şi miile de bunătăţi; precum şi acolo unde 
este păcatul, de necesitate că este şi moartea. Drep
tatea este mai superioară vieţei, fiindcă ea este rădă
cina şi obârşia vieţei. Cum că s’au acordat mai multe 
bunuri, şi că n’a fost disfiinţat numai păcatul acela, ci 
şi toate cele urmate, aceasta a aratat-o zicând: „iară
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darul din multe greşale spre îndreptare", aşâ 
•că de necesitate urmează, că împreună cu celelalte şi 
moartea a fost disfiinţată din rădăcină. Dară aceasta e 
necesar de a o desvolta mai la vale. Mai ’nainte a spus 
•că prin tr’un om a intrat păcatul în lume, şi dacă pă
catul acela întrat printr’un om a omorît pre toţi, apoi 
cu atât mai mult darul unuia va puteâ mântui. Pupă 
aceasta a arătat, că nu numai păcatul acela a fost dis
fiinţat prin char, ci şi toate celelalte, şi nu numai că 
toate păcatele au fost disflinţate, ci încă s’a dat şi în
dreptare, şi în fine că Christos nu numai atât a folosit, pe 
cât a  vătămat Adam, ci încă mai mult. Şi cum că aceasta 
a  înţeles-o apostolul, de aceia vine şi desvolta faptul cu 
mai multă putere. Dară cum îl desvoltă? „Că de vreme 
■ce pentru greşala unuia moartea a împărăţit 
prin unul, cu mult mai vârtos cei ce au luat 
prisosinţa darului şi a eharului dreptăţii, vor 
împărăţl întru viaţă' prin cel unul Iisus Christos" 
{Vers. 17). Ceiace el spune, aşâ şi este. «Ce anume a 
înarm at pe moarte contra omenirei ? zice. Aceia că un 
singur om a mâncat din pomul cunoştinţei. Deci dacă 
moartea a  avut atâta putere prin un singur păcat, apoi 
când se vor găsi unia că au primit char şi dreptate 
cu mult mai mari decât păcatul acela, cum vor puteâ 
să  mai ftc răspunzători cu moartea?». De aceia nici n’a  
zis el aici simplu char, ci „prisosinţa eharului", 
fiindcă n’am luat din char numai atâta pe cât ni trebuiâ 
spre disfiinţarea păcatului, ci încă mai mult, de vreme 
ce ne-am izbăvit şi de osândă, şi orice răutate am 
alungat-o, ne-am renăscut de sus şi am înviat odată cu 
îngroparea omului cel vechiu, ne-am răscumpărat şi 
ne-am îndreptat, am fost duşi la înviere şi ne-am sfinţit, 
am  devenit fraţi ai unuia născut Fiului lui Dumnezeu 
şi împreună moştenitori, ne găsim în trupul lui, şi dupre 
cum trupul este unit cu capul, aşâ şi noi suntem uniţi 
cu dânsul. Toate acestea Pavel le-a numit „prisosinţa 
eharului", arătând că nu am luat un medicament care 
să  vindece rana numai, ci am luat în acelaşi timp şi 
sănătate, şi înfrumuseţare, şi cinste, şi slavă şi vrednicii 
care întrec mult şi covârşesc natura noastră omenească. 
Fiecare din acestea erâ deajuns prin sine înseşi ca să 
deslege moartea; însă când sunt şi toate la un loc,
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atunci nici urm ă din ea. nu mai rămâne, nici umbra ei, 
nu se mai -vede, ci a dispărut cu totul. Dupre cum cinevâ 
a r pune la închisoare pe un altul care i-ar datora zece 
oboli (bani), ş i  nu numai pe acela, ci şi pe femeia şi 
copiii lui şi pe toţi casnicii lui, iară  venind un altul să’l 
rascumpcre a r  plăti nu numai cci zece oboli, ci a r  mai 
dâ şi mii de talanţi de aur, şi pc cel închis l’a r . bagă. 
în curţile împărăteşti, şi l-ar ridica pe tronul celei mai 
înalte stăpânii, şi l-ar face părtaş de cinstea cea mai 
mare, şi la urmă nu 'şi-ar mai aduce aminte de cei 
zece oboli împrumutaţi, — întocmai aşâ, s’a petrecut 
faptul cu noi. Mai mult decât datoram a plătit Christos 
pentru noi, şi atât de, mult, pe cât de întinsă şi nem ăr
ginită este marea faţă de o picătură de apă.

Deci, nu te îndoi, omuîe, văzând atâta bogăţie de 
bunătăţi, şi nici nu căută cum s’a deslcgat scânteia 
aceia a morţii şi a păcatului, când o mare atât de îrt~ 
tinsă de charuri s ’a revărsat asupra lor. Aceasta şi 
Pavel a  lăsat să se înţeleagă, zicând că: „cei ce au 
luat prisosinţa darului şi a eharului dreptăţii, 
vor împăraţi întru viaţă11.

Şi fiindcă a  dovedit aceasta lămurit, iarăşi revine ia 
silogismul dinainte, pe care repetându-1 zice: ,,Pentru 
aceia dară, precum prin greşala unuia întru 
toţi oamenii a intrat osândirea, aşâ prin îndrep
tarea unuia întru toţi oamenii a intrat îndrep
tarea vieţei'1 (Vers. 18). Apoi iarăşi zice: „Că precum 
pentru neascultarea unui om păcătoşi s’au făcut 
cei mulţi, aşâ şi prin ascultarea unuia drepţi se 
vor face cei rnulţi" (Vers. 19). Aici se naşte o ches
tiune, care nu puţin ni dă de gândit, însă dacă cinevâ 
este cu băgare de seamă, uşor se va deslegâ. Aşâ dară 
care este acea chestiune ? Când el zice, că prin neascul
tarea unui păcătos, s’au făcut cei muifi păcătoşi. Cum 
ca păcat.uind el (Adam) şi devenind muritoriu, au de
venit muritori şi cei dintr’ânsul, nu este nimic de mi
rare, dară ca prin neascultarea aceluia să devină păcătos 
şi altul, ce feliu de consecinţă logică a r aveâ un ase
menea fapt? Pentru că de sigur că acesta se va găsi 
ca nu e vinovat, de vreme ce n’a  devenit păcătos aela 
sine şi prin sine. Aşâ dară ce înseamnă aici expresiunea
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„păcătoşi ?“ Mie mi se pare că va să zică răspunzători 
de pedeapsa şi condamnaţi morţii. Cum că Adam mu
rind toţi suntem muritori, aceasta a dovedit-o prin 
multe, însă ceiace se caută aici este de a se şti, din cc 
cauză a urmat aceasta? Dară apostolul nu a mai adaos 
nimic, fiindcă cu nimic n’ar fi'contribuit mai mult, de 
oarece lupta lui în timpul de faţă este contra Iudeului 
ce se îndoieşte şi rîde când aude de îndreptarea color 
mulţi prin unul. De aceia arătând că şi pedeapsa a 
întrat în lume la toţi oamenii, el n’a mai adaos nimic, 
adecă n’a  spus şi de ce s’a făcut aşa, fiindcă nu este 
prisoselnic în vorbe, ci spune numai aceia ce este tre
buitorii!. Aceasta, nu atât dânsul, cât mai cu seamă 
pe Iudeu îl siliâ legea luptelor să o spună, şi' de: aceia 
o lasă nedeslegată. Dacă, însă cinevâ din voi a r căută 
să o afle, vom zice numai atâta: că nu numai n’am fost 
vătămaţi prin moartea şi condamnarea lui Adam, ci, 
dacă suntem treji, apoi cliiar am câştigat devenind mu
ritori: întâi că nu păcătuim în trup nemuritoriu, şi ai 
doilea că prin aceasta avem la îndămână mii de su
biecte de filosofie. In adevăr, iubiţilor, că moartea aştep
tată de fiecare din noi, ne convinge de a ne cuminţi şi 
a ne modera, a fi cumpătaţi în toate acţiunile noastre, 
şi cu un cuvânt a ne izbăvi de orice răutate. Odată cu 
acestea, sau mai bine zis, înaintea tuturor acestora, ca 
a  adus şi alte multe bunuri. De aici sunt izvorîte cu
nunile martirilor, şi premiile date apostolilor. De aici 
Abel s’a îndreptat, de aici Abraâm sacrificând pe fini 
sau, de aici şi loan cel ucis pentru Christos, de aici acei 
trei coconi, de aici Daniil. Şi dacă noi am voi, apoi nu 
numai moartea, ci chiar însuşi diavolul n’a r puteâ să 
ne vatăme. Afară de acestea se mai poate spune că şi 
nemurirea ne aşteaptă pe noi, şi înţelepţiţi pentru un 
timp scurt ne vom bucura în siguranţă de bunurile 
viitoare, fiind certaţi în viaţa prezentă ca în tr’o şcoală, 
prin boale şi scârbe, prin ispite şi sărăcie, şi prin toate 
celelalte ce ni se par' triste şi displăcute, pentru a ne 
face vrednici de primirea bunurilor viitoare.

„Iară legea a întrat, ca sa se înmulţască 
greşala" (Vers. 20). Fiindcă a  arătat că lumea a fost 
condamnata dela Adam, iară de Christos mântuită şi 
izbăvită de osândă, de aceia la timpul potrivit vorbeşte 
şi despre lege, iarăşi zădărnicind credinţa ce Iudeii
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aveau de ea. «Nu numai că n’a  folosit cu nimic, zice, 
nu numai că n’a  ajutat cu nimic, ci a sporit încă boala 
introducându-se legea». Particula „ca Sa 3C“ din acest 
pasaj nu este cauzală, ci rezultativa, adecă că legea n ’a  
fost dată ca greşala să se înmulţească, ci ca să so mic- 
şureze şi nîmiciască cu totul, însă s’a  întâmplat cu totul 
din contra, şi aceasta nu din cauza naturei legei, ci din 
lenevirea celor ce au primit-o. Dară de ce oare n’a zis 
«a fost dată» ci ,,a in tra t?“ A ară ta t ca legea a fost 
temporală, şi temporală a fost şi necesitatea ei, iară nu 
principală sau dela început, dupre cum zice şi în epi
stola catră Galateni, acelaşi lucru învederându-1: „ Ia ră  
mai ’nainte de venirea credinţei sub  lege eram  
păziţi, închişi fiind  spre credinţa care  e râ  să  
se descopere1' (Gal, 3, 23). Aşâ că nu pentru sine 
păziâ turm a, ci pentru altcevâ, adecă pentru credinţă. 
Fiindcă oarecari Iudei erau desfrînaţi şi grosolani, ’şi 
cu nepăsare chiar de darurile ce li se acordase, de aceia 
li s ’a  dat legea, ca ea să-i certe mai mult, să-i înveţe 
lăm urit cele în care se găsiau, şi mărind vinovăţia lor 
să-i îngrădiască încă mai mult. Dară nu te terne, că 
aceasta s ’a făcut nu ca pedeapsa sa-ţi fie mai mare, ci 
pentru ca charul să se arate mai îmbelşugat şi mai 
mare. De aceia a  şi adaos: „ ia ră  tin d e  s’a  înm ulţit 
păcatul, acolo a  prisosit daru l mai Nu a
zis simplu «a prisosit» ci „m ai m ult a  prisosit11. Nu 
ne-a scăpat numai de osândă, ci şi de - păcate, şi ni-a 
dat viată şi toate celelalte de care dc multe ori am 
vorb it Dupre cum cincvâ nu numai că a r  izbăvi pe un 
bolnav de friguri de boata lui, ci încă l-ar face şi fru
mos, puternic şi de respectat, sau pe cel flămând nu 
numai că l-ar hrăni, ci încă l-ar mai face şi stăpân a  
m ari averi, şi l-ar pune într’o demnitate foarte înaltă, 
— întocmai aşâ a  făcut Christos cu noi. «Dară cum a 
prisosit păcatul?» zici tu. Legea a  dat o mulţime de 
poronci, iară ii călcându-le pe toate, iată că ea a  în
mulţit greşala. Ai văzut câtă deosebire şi câtă depărtare 
este între lege şi char ? Accia s’a făcui un feliu de adaos 
la condamnare, ia ră  aceasta prisosinţă a  eharului.

După ce deci, a arătat negrăita iconomie a  lui 
Dumnezeu, caută iarăşi începutul şi obârşia morţii şi a 
vieţei. Deci, care este obârşia morţii ? Păcătui. De aceia
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şi zice; „Că precum a împărăţit păcatul spre 
moarte, aşâ şi charul să îrnpărăţiască prin drep
tate spre viaţă veşnică, prin Iisus Christos Domnul 
nostru (Vers. 21). Acestea le-a spus punând, charul în 
ordine de împărat, iar moartea în rândul soldatului pusă 
la ordinile lui şi înarm ată de el. Aşâ dară, dacă charul 
& înarmat moartea, apoi este învederat că şi dreptatea 
lui Introdusă nu numai că dezarmează moartea, ci o şi 
nimiceşte şi doboară întreaga ei împărăţie, fiindcă drep
tatea este cu mult mai mare decât împărăţia morţii, şi 
este introdusă nu de om, nici de diavol, ci do charul 
lui Dumnezeu, care ne conduce viaţa noastră la binele 
nesfârşit. Acest char ni-a adus viaţa cea tară de sfârşit, 
ca şi de aici să afli bogăţia lui. Căci pe când păcatul 
ne-a scos din viaţa prezentă, charul venind nu ne-a 
hărăzit-o pe cea prezentă pierdută prin păcat, ci pe cea 
viitoare, veşnică şi nemuritoare. Dară cauza tuturor 
acestor bunătăţi chărăzite nouă este Christos. Deci, nu 
te îndoi despre viaţa veşnică, pe câtă vreme ai drep
tatea, fiindcă dreptatea este mai mare decât viaţa, căci 
este aşâ zicând muma vieţei.

„Ce vom zice dară? Rămânea-vom în păcat 
ca să se înrnulţască darul? să nu fie !“ (Cap. i=,i). 
Aici iarăşi trece cu cuvântul la partea morală, deşi nu 
i-a întrodus mai dinainte, ca să nu se pară multora 
greoiu şi de nesuferit, ci îl scoate ea o consecinţă a 
dogmelor desvoltatc până aici. Dacă el variind în aefest 
mod vorba, şi încă bănuia oarecum ca nu cumvâ cuvin
tele sale să ’i îngreuieze, — pentru care şi zicea: „Şl mai 
cu îndrăzneală am scris vouă, fraţilor, din parte“ 
(Rom. 15,15), — apoi cu atât mai muit, dacă nu ar fi 
făcut aşâ, Ii s’a r fi părut lor foarte greoiu şi de nesuferit. 
Deci, după ce a aratat cât de mare este charul, dară el 
are putere de a vinderii pe om dc atâtea păcate, şi pentru că 
aceasta să nu fie cclor uşurei ca îndemn de a rămânea 
în păcate, zicând: «de aceia darul s-a arătat mare, fiindcă 
şi noi am păcătuit mult; şi deci să nu ne depărtăm de 
păcate, ca astfeliu şi charul să se arate marc»,priveşte 
cum prin antithesă răstoarnă o asemenea judecată falsă, 
mai ’ntâi prin expresiunea negativă „să nil fic“, 
ceiace el obişnuieşte a face când e vorba dc nişte absur
dităţi recunoscute şi mărturisite de toţi, iară mai pe urmă
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pune şi un raţionament necontrazis. Şi _ care e acel Raţio
nament? „Căci noi, cari am murit păcatului, în 
ce chip încă vom mai fi vii întru dânsul*' (Vers.
2)? Ce este „am milrit"? Sau că înseamnă tendinţa 
şi înclinaţîunea omului spre păcat, pe care toţi am pri- 
mit-o ca o hotărîre oarecare, sau că am m urit cu păcatul 
crezând şi Iu mi nan du-ne cu sf. botez, ceiace se poate 
zice mai cu mult cuvânt. Dealtfeliu aceasta o învederează 
şi pasajele următoare. Deci, ce va sa zică a muri cu 
păcatul? Adecă a nu mai ascultă cu nimic de păcat. 
Aceasta a făcut-o odată botezul ce l-am primit, câini ara 
m urit cu păcatul de până atunci, ia r după botez trebuie 
ca zelul nostru să facă de a-1 omorî ori decâte ori ni 
s’a r înfăţişă, şi ori decâte ori ni-ar poronci să’] facem, 
noi să rămânem nemişcaţi, ca morţii. Deşi aiurea zice, 
că chiar însuşi păcatul a  murit, totuşi aceasta o spune 
acolo •voind să arate uşurinţa omului spre virtute, - - 
aici însă fiindcă se sileşte să deştepte auditoriul, schimbă 
vorba şi o aduce chiar asupra morţii. Şi fiindcă ceiace 
a  vorbit nu este destul de lămurit, o explică iarăşi prin 
pasajul următoriu, unde cuvintele sunt mai înţepătoare: 
„Au nu cunoaşteţi, zice, că câţi întru Christos 
Iisus ne-am botezat, întru moartea lui nc-am 
botezat" (Vers. 3)? Şi apoi mai departe: „împreună 
cu el ne-am îngropat prin botez întru moarte" 
(Vers. 4). D ară ce va să zică „întru moartea lui 
ne-am botezat"? Adecă că murim şi noi atunci ca şi 
dânsul, căci botezul este crucea pe care ne răstignim. 
Dupre cum la Christos a fost crucea şi mormântul, 
acelaşi fapt se petrece şi cu noi la botez, deşi nu în 
acelaşi mod, căci el a  murii în corp şi a fost înmor
m ântat, noi amândouă acestea {moartea şi înmormân
tarea) le avem în păcat. De aceia el nu zice: «împreună 
odrâsliţi ne-am făcut cu moartea», ci: ,,De vreme Ce 
împreună odrăsliţi ne-am făcut cu asemănarea 
morţii !ui“ (Vers. o). Moarte este şi aceasta ca şi 
aceia, însă nu este şi acelaşi subiect, căci moartea lui 
Christos a fost acea a trupului, pe când moartea noastră 
este cea a  păcatului. Dupre cum moartea aceia a fost 
adevărată, tot aşa de adevărată este şi aceasta. Dară 
deşi este adevărată, totuşi se cere şi din partea noastră
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conlucrare, pentru care şi zice: „Că în ce Chip S'a 
sculat Christos din morţi prin slava Tatălui, 
aşâ şi noi întru înoirea vieţei să umblăm*'. Aici 
pe lângă o viaţă îngrijită de care ni vorbeşte, ni dâ a  
înţelege şi despre învierea din morţi. Cum? «Ai crezut, 
zice, că Christos a  murit, şi a înviat ? Prin urmare crede 
aceasta şi de tine, fiindcă botezul a fost şi pentru tine 
cruce şi mormânt, şi fiindcă aceasta este potrivit cu 
dânsul. Şi daca prin moarte şi îngropare te-ai făcut 
părtaş cu dânsul, apoi cu atât mai mult te vei face prin 
înviere şi viaţă. Din moment ce s’a  deslegat ceiace eră. 
mai principal’— păcatul, — de ceiace e mai mic — anu
larea morţii, —sa nu te îndoieşti de locu. ,

l) Dară toate acestea apostolul le lasă a se judeca 
de cugetul auditorilor, în timp ce el — fiind v o im  de 
viaţa viitoare — cere dela noi o altă înviere, cere o viaţă 
nouă, viaţa acea rezultată din prefacerea modului de 
traiu în timpul de faţă. Când de pildă curvariul devine 
cumpătat şi înţelept, când lacomul devine milostiv, şi 
cel violent devine blând, apoi atunci iată ca şi aici a 
fost o înviere, care e aşa zicând, ca exord al învierei 
acelia. Dară cum e înviere! Păcatul fiind omorît prin 
botez, dreptatea înviind, viaţa cea veche dispărând, şi 
apucăndu-ne de o viaţă nouă şi îngerească, iată ca 
aceasta este o înviere.

Când tu auzi de viaţa nouă, gândeşte-te că trebuie 
a  căută ca să’ţi schimbi cu totul purtarea, şi o mare 
prefacere să introduci în viaţa ta. Dară acum ’mi-a 
venit a  plânge şi a suspină din adâncul inimei, când 
mă gândesc câtă filosofic cere dela noi Pavel, şi noi în 
câta lene vi re am căzut, când şi după botez ne-am re
întors la bătrâneţa de dinainte, ne-am reînturnat iarăşi 
în Egipet, şi când iarăşi ne aducem aminte de usturoiul 
de acolo şi de mana din pustie, ca oarccând Ebreii! Nu 
trec decât zece sau douăzeci de zile dela botez, şi noi 
schimbându-ne purtarea ne intoarcem la cele dinainte. 
Dară nu o suma hotărită de zile cere dela noi Pavel, 
ci prefacerea întregei noastre vieţi. Noi însă, ne în-

') Partea morală. Despre viata cea rnai bună, şi câ  cei ce 
trăiesc in păcate sunt nestatornici şi lesne aplecaţi la supărare. 
Că dacă cel ispitit ţi lipsit de propriile «ale averi' va şuieri cu 
m tilţtojjre această  încercare, se va bucură de aceiaşi plată cu cei 
ce cheituiesc averile cu săracii. ( Veron).
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toarcem la m urdăria de dinainte, şi după tinereţa câş
tigată prin  char ni pregătim înşine prin păcate bătrâ
neţii de dinainte. Căci şi iubirea banilor, şi slujirea pof
telor absurde, şi în fine orice păcat obicinuieşte de a  
îmbătrâni pe cel ce’l face, dupre cum zice scriptura: 
„Iară ce se învecheşte şi îmbătrâneşte aproape 
este de peireu (Ebr. 8, 13). Nu este cu putinţă de a 
vedeâ un trup atât de siăbănogit din cauza timpului, 
pe cât de siăbănogit devine sufletul, pe cât de putrezit 
şi căzut din cauza păcatelor. Un asemenea suflet ajunge 
!a cea mai josnică tâmpire, grăind lucruri murdare şi 
bârfind ca şi bătrânii şi cei ce se împleticesc pe drum 
din cauza beţiei; ca şi acestora îi curg balele şi lui din 
gură şi din nas, este uituc şi cu perdea înaintea ochilor, 
şi cil un cuvânt urît şi m urdar înaintea oamenilor, iară 
diavolului cu uşurinţă de cucerit. Astfeliu sunt sufletele 
păcătoşilor. Nu tot aşâ însă sunt sufletele celor drepţi, 
ci ele sunt totdeauna tinere, pline de viaţa şi în floarea 
vârstei jjentru totdeauna, şi sunt pregătite pentru orice 
luptă sau atac din partea diavolului, — în timp ce su
fletele păcătoşilor chiar la cel mai mic atac nu pot re
zista, ci îndată cad şi se prăpădesc. Aceasta o înve
derează şi Profetul când zice: ,,Ca praful ce-1 spul
beră vântul de pe faţa pământului'1 (Ps. i f 4), 
adecă tot aşâ de nestatornici sunt şi cei ce vieţuiesc în 
păcate, şi cari sunt veşnic dispuşi a cădea la cea mai 
mică suflare de vânt. Aceştia nici nu văd bine înaintea 
ochilor, nici nu aud curat şi desluşii, nu grăiesc cu şir 
şi articulat, ci sughiţul îi înăduşă şi din gura lor curg 
ba!ele în tr’una. Şi cel puţin dacă a r  fi numai bale, şi 
n ’a r  mai fi şi cevâ absurd; însă iată că din gura lor 
ies cuvinte mai puturoase decât noroiul din mocirlă, şi 
ceiace este mai grozav, e că nici nu au puterea de a  
stupi balele acelor vorbe murdare, ci ştergându-le cu 
mâna, iarăşi întră în gură, iarăşi le frământă cu dinţii, 
fiind vîrtoase şi cu neputinţă de a lc mestecă. Poate 
că vă vine greaţă auzind asemenea povestire, însă, iu
biţilor, să va îngreţoşaţi mai mult în fapte, decât în 
vorbe. Dacă astfeliu de îm prejurări sunt greţoase la 
vedere chiar în trupul omului, apoi cu alât mai mult 
în sufletul lui. Astfeliu a fost acel fiu rătăcit din para
bola Mântuitoriului, care ’şi-a răsipit toată partea lui 
de clironomie, şi a ajuns in cea mai de pe urm ă tică
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loşie, mai slab decât orice bolnav de friguri căzut în 
aiurare. Dară fiindcă el a voit, iată că deodată a  de
venit tânăr, şi aceasta numai din voinţa lui, căci zicând 
„întoarce-mă-voiu la tatăl mcu“, acest cuvânt i-a 
adus toate cele bune, sau mai bine zis, nu cuvântul 
acesta simplu, ci pe lângă cuvânt a adaos şi fapta. El 
n’a zis numai «mă voiu întoarce» şi apoi a rămas pe 
loc, ci zicând «mă voiu întoarce» s’a  şi întors îndată, 
şi de îndată a şi părăsit calea de dinainte.

Astfeliu să facem şi noi. Chiar de am trece graniţa 
şi ne-am duce în ţară străină, să ne întoarcem la casa 
părinţască, şi să nu ne lenevim de lungimea drumului. 
De vom voi, întoarcerea ni va fi uşoara şi repede, 
numai cât să părăsim ţara străină, care nu este alta 
decât păcatul ce ne-a dus departe de casa tatălui. Să 
lăsăm, deci, păcatul, şi iute să ne reîntoarcem la casa 
părinţască, fiindcă tatăl este iubitoriu, şi ne va cinsti 
dacă ne va vedeâ schimbaţi, nu mai puţin ca şi pe cei 
ce au fost lăudaţi prin purtarea lor, dacă nu chiar mai 
mult, de oarece şi acel părinte din evanghelie mai mult 
a  cinstit atunci pe fiul cel cc fusese pierdut şi s’a întors, 
şi mai mult s’a bucurat. «Şi cum să mă întorc?» zici 
tu. Fă început lucrului, şi atunci totul ai făcut. Con
teneşte dc a mai face răul, nu merge mai departe, şi 
atunci totul ai câştigat. Precum se întâmplă cu cei bol
navi, că dacă boala nu merge spre mai rău, e un în
ceput oarecum de îmbunătăţire a bolnavului, tot aşâ 
se petrece şi cu răutatea. Nu merge mai departe' cu 
răul, şi atunci vei stăpâni cele ale răului. De vei face 
aceasta chiar numai două zile, a treia zi mai cu uşu
rinţă ’ţi va fi de a te depărta de el, iară după trei zile 
vei adaoge şi zece, şi douăzcci, şi o sută, şi în fine toată 
vieaţa. Cu cât vei înainta, cu atât mai uşoară de umblat 
ţi se va păreâ calea, şi te vei vedeâ la urmă la capătul 
ei bucurându-te de bunurile celc multe şi negrăite. 
Fiindcă şi atunci la întoarcerea acelui fiu rătăcit a fost 
ospăţ, cântece de chitară şi din fluer, şi serbări încân
tătoare s’au fost dat, şi cel ce trebuia ca să ceară so
coteală acelui fiu, pentru că şi-a pierdut averea în zadar 
şi a  rătăcit pe un timp atât de îndelungat, nimic din 
acestea n’a făcut, ci l-a văzut ca şi pe cel ce se găsiâ 
in fapte bune. Şi nici nu l-a dojenit cu vre-o vorbă 
grea, ba nici nu i-a amintit măcar cât de puţin de fap
tele iui dinainte, ci l-a şi îmbrăţişat, l-a şi sărutat, a
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tăiat şi viţelul cel gras, l-a Îmbrăcat cu haină nouă şi 
I-a făcut strălucit prin podoabe multe.

Toate aceste exemple având u-Ie înaintea noastră, 
iubiţilor', să ne încurajăm şi să nu ne desnădăjduim sau 
sa ne împuţinării câtuşi de puţin. Nu atâta se bucură el 
ca stăpân al nostru, pe cât ca tată, care nu are rob, ci 
fiu, fiindcă mai mult doreşte el ca noi să devenim fii, 
decât robi. De accia a  şi tăcut el tot ceiace a făcut, «Ici 
n’a cruţat nici chiar- pe Fiul său unul născut, ca asfeliu 
şi noi să ne bucurăm  de înfiere, şi să-l iubim nu ca 
pe stăpân, ci ca pc tată al nostru. Aceasta o a făcut şi cu 
Abraăm, 7.icând: „Eu sunt Dumnezeul lui Abraâm“ 
dupre cum şi în alte locuri zice: ,,Eu SUllt Dum
nezeul lui Abraâm, şi al lui Isaâc şi al lui Iacob“,
deşi a r  fi trebuit ca aceştia ca servitori ai lui să se 
mândriască cu el, pe când acum stăpânul se vede fă
când aceasta. De aceia şi lui Petru ’i zicea: „Mă iu
beşti, Petre, mai mult decât aceştia?“ (loan 21,
17), arătând că nimic nu cere dela noi' mai mult decât 
aceasta,. De aceia şi lui Abraăm i-a poroncit ca să jert- 
foascJ, pc fiul sau, ca să arate tuturor că el este subit 
muit de Patriarch. Insă a  voi ca să fie iubit, mult, se 
petrece din partea celui ce iubeşte mult. De aceia şi Chris
tos ziceâ: „Cel ce iubeşte pe tată sau pe mumă 
mai mult decât pre mine, nu este mie vrednic11 
(Math. 10, 37). Dc aceia şi sufletului nostru, care este cel 
mai dcaproape al fiecăruia din noi, poronceşte dc a ’l 
iubi pe dânsul mai ’nainte decât chiar pe sine, fiindcă 
voieşte de a fi iubit de noi mai mult decât orice alt. 
Căci şi noi, când nu simţim o iubire mare cătră cinevâ, 
nu avem nevoie de iubire mare din [jartea aceluia, 
chiar de a r  fi el cât dc mare, sau cât de renumit; — 
dară când iubim cu căldură pe cinevâ, apoi fie acela 
cât de mic şi nebăgat în seamă, totuşi noi punem o 
m are valoare pe iubirea lui. De aceia şi el consideră 
ca slavă a sa nu numai de a fi iubit de noi, ci de a şi 
suferi pentru noi ceiace a suferit. Dară acelea ce a su
ferit, şi care constituiau slava lui, el le7a suferit numai 
pentru dragoste, — pe când ceiace noi suferim pentru 
dânsul, nu o suferim numai pentru dragoste, ci şi pentru 
m ăreţia celui dorit şi iubit de noi, ceiace cu drept cuvânt 
s’a r  puteâ numi slava noastră. Când noi suferim totul
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pentru dânsul, atunci alergăm în primejdiile cele mai 
mari pentru dânsul, ca şi pentru: o cunună nevestejită, 
şi nici boala, nici sărăcia, nici umilinţa, nici clevetirea, 
şi nici chiar moartea nu o considerăm atât de greoae 
şi nesuferită. Dacă vom fi treji, noi prin toate acestea 
vom câştigă foarte mult, pe când dacă vom dormită, 
nici chiar dela ccle contrare nu. ne vom folosi cu cevâ. Dc 
pildă, te supără cinevâ şi le atacă ? Aceasta te pregăteşte 
de a  fi tr e a z  şi-ţi dă motiv de a fi deopotrivă cu Dum
nezeu. Dacă tu iubeşti pe cel ce te duşmăneşte, eşti deo
potrivă cu acet ce răsare soarele preste cei răi şi preste 
cei buni. Un altul ţi-a răpit poate averea? Dacă tu 
suferi cu bărbăţie, atunci vei primi aceiaşi plată, ca şi 
cei ce cheltuiesc totul cu săracii, ,,Şi jăfuirea de ave
rile voastre cu bucurie aţi primit, zice, ştiind 
că aveţi voi bogăţie în ceriuri, mai bună şi stă
tătoare" (Ebr. 10, 34). Ţi-a spus cinevâ ceva rău, sau 
te-a batjocorit? Chiar de a r fl adevărate sau minciu- 
noase cele ce el a spus, totuşi, daca tu suferi cu blân
de (ă batjocura, ţi-a împletit prin aceasta o cunună mare, 
flindcă chiar şi cel ce ne batjocureşte, ni prici nu ieste o 
mare plată, dupre cum zice: „Fericiţi veţi fi când 
vă vor ocări pre voi şi vă vor goni, şi vor 
zice tot cuvântul rău împotriva voastră min
ţind . . .  Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata 
voastră multă este în ceriuri11 (Math. 5, l i .  12), 
dupre cum şi cel ce vorbeşte adevărul iarăşi ne foloseşte, 
dacă noi sulerim în linişte cele vorbite de el. Şi Fari
seul spunând adevărul grăia de rău pe vameş, şi totuşi 
pe acesta in loc de vameş l-a făcut drept. Şi ce trebuie 
de a spune in detail? 'Ţ i este s IoJ.kxI de a  vedea toate lup- 
lele dreptului lob, şi de acolo vei află totul. De aceia şi 
Pavel zicea: „Dumnezeu cu noi, şi cine este îm
potriva noastră?" (Rom. 8, 31). Dupre cum silindu-rie 
noi putem câştigă până şi din cele neplăcute, tot aşâ 
dacă ne lenevim nu vom puteâ deveni mai buni chiar 
din cele folositoare. Ce a folosit pe Iuda, spune-mi, din 
vieţuirea lui cu Ghrislos? Ce a folosit pe Iudei legea 
dată prin Moisi ? Ce a folosit pe Adam paradisul t  Dară 
pe cei din pustie cu ce i-a folosit Moisî ? Dc aceia lăsând 
totul la o parte, să ne gândim numai da-un- singur 
lucru: cum să iconomisim cu bine cele ale noasrte; şi
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dacă noi facem aşâ, apoi nici chiar diavolul nu va puteâ 
să ne predomine vreodată, ci încă mai mult ni va fo
losi, prcgătindu-ne de a  fl totdeauna treji. Astfeliu şi 
Pavel deşteptă pe Efeseni, povestindu-li sălbătăcia dia
volului. Dară noi dormîn şi horcăim, deşi avem în- 
trânsul un rezboinic viclean. Dacă cumvâ am şti că 
vre-un şearpe s’a cuibărit lângă patul nostru, cea mai 
m are grabă am  pune ca să’l ucidem, iară  pe diavolul 
având u-I cuibărit in sufletul nostru, credem că nimic 
nu pătimim, şi ne lăsam alene Ia somn. Cauza este, că 
noi nu’l vedem cu ochii ceşti trupeşti, şi de aceia este 
nevoie de a  privigheâ şi a fi mai mult treji. De duş
manul văzut s’a r  puteâ păzi cinevâ mai lesno, pe când 
de cel nevăzut nu voin puteâ să fugim uşor, dacă nu 
vom fi veşnic înarmaţi, şi mai ales că el nu ştie a 
rezboi pe calea cea dreaptă, raci atunci iute te-ar cuceri; 
ci de multe ori, sub forma prieteniei, îşi varsă tot veninul 
sălbătăciei lui. Aşâ de pildă, el a  pregătit în acest chip 
pe femeia lui lob îm brăcată su d  masca iubirei, şi a 
tacut-o ca să dea bărbatului său acel sfat viclean. Ast
feliu şi cu Adam vorbind nccuratul, şi prcfăcându-se 
că-i poartă grija şi-i vroieşte binele, zicea: „In z iu a  
în care veţi mânca din pom, se vor deschide 
och ii VOStri11 (Facer. 3, 5). Astfeliu a făcut şi pe 
lefthae *) de a sacrifică, pe fiica sa sub forma evseviei, 
şi a aduce lui Dumnezeu acea jertfă nelegiuită. Ai văzut 
cât de meşteşugite sunt cursele lui? Ai văzut cât de 
variat îi este războiul ? Păzeşte-te deci, şi din toate păr
ţile îngrădeşte-te cu armele duchovniceşti,- şi află cu 
exactitate uneltirile lui, ca astfeliu să nu poţi fl cu
cerit, şi să’l zdrobeşti cu uşurinţă. Şi Pavel tot aşâ a 
fost faţă dc dânsul, căci a  aflat exact toate vicleniile 
lui, pentru care şi ziceâ: „Că nu este să nu înţe
legem amăgiturile lui“ (II Corinth. 2, 11). Deci, şi noi 
să aflăm şi să fugim de vicleniile lui, ca astfeliu să do
bândim biruinţa atât în vieaţa prezentă, cât şi în cea vii
toare, şi să ne bucurăm de bunătăţile cele nevestejite, 
prin charul şi filantropia Domnului nostru Iisus Christos, 
căruia înpreună cu Tatăl şi cu Sf. Duch, se cuvine slava 
şi stăpânirea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin,

‘) Notă, A se vedeâ ca rlea  Judecători, Cap, 11. Trad,
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„Că de vreme ce împreună odrăsliţi ne-am 
făcut cu asemănarea morţii lui, deci şf învierei 
lui vom fi părtaşi1' (Gap. 5, 5).

Ceiace am spus mai ’nainte, aceasta o spun şi 
acum, adecă că apostolul necontenit aduce vorba la 
viaţa morala, însă nu ca în celelalte epistole, pe care 
el le împarte în două părţi, din care partea întâia o 
destinează dogmelor, iară partea a doua cu cea mai 
mare îngrijire o afieroseşte vieţei morale, — căci în epis
tola de faţă, peste tot locul el amestecă partea morală 
cu partea dogmatică, ca astfeliu cuvântul să-i fie bine 
primit de auditoriu. Aici ol spune că sunt două morţi 
şi două mortificări, din care cea întâi se face de Christos 
în botezul ce-1 primim, iară a doua trebuie a se face 
de noi prin sârguinţa noastră după accasta. A îngropa 
păcatele de dinainte de botez este rezultatul darului 
său, însă a  remâneâ după botez morţi cu păcatul, aceasta 
este treaba noastră şi a sârguinţei ce punem, deşi chiar 
şi aici noi vedem pe Dumnezeu ajutându-ne foarte mult. 
Botezul nu are puterea numai de a şterge păcatele de 
dinainte, ci te asigură încă şi faţă de cele viitoare. 
Dupre cum atunci tu ai introdus credinţa ca ' păcatele 
tale să se şteargă, aşâ şi acum, după botez, arată pre
facere spre bine în toate faptele tale, ca nu cumvâ pă 
te murdăreşti din nou. Deci cu dealde acestea sfătuindu-ne 
Pavel, zice: „Că de vreme ce împreună o d râs liţi 
ne-am făcut cu asemănarea m o rţii lui, deci şi 
învierei lui vom fi pârtaşi“. Ai văzut cum a înălţat 
pe auditoriu, ridicându-l deadreptul la stăpânul său, şi 
cum se încearcă să arate că între dânşii este o mare 
asemănare? De aceia nici n’a zis el «odrăsliţi ne-am 
făcut cu moartea lui» ca nu cumvâ să-I contrazici, ci 
„cu asemănarea morţii lui“, căci la botez nu a 
murit însăşi fiinţa omului, ci omul cel din păcate, adecă 
răutatea. Şi nici n’a  zis «ca de vreme ce ne-am îm
părtăşit cu asemănarea păcatului», ci „de vreme Ce 
împreună odrăsliţi ne-am făcut cu asemănarea 
morţii lui“, dându-ni a  înţelege, că rodul ce noi am
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cules este produsul acelei odrasle. Dupre cum trupul 
lui îngropat in pământ a produs rodul acel mare — mân
tuirea 1 urnei — lot aşâ şi trupul nostru fiind îngropat 
prin botez, a produs ro d : dreptatea, sfinţirea, învierea, 
şi miile de bunătăţi, şi dupre cum ştiţi ni va aduce la 
urm ă şi darul învierei din morţi.

Fiindcă trapul nostru s ’a îngropa). în apă, iară el 
în pământ, şi noi din cauza păcatului, pe când el în inte
resul mântuirei noastre, de aceia n’a zis «împreună odrăs
liţi cu moartea lui» ei „cu asemănarea morţii lui“. 
Moarte a fost şi aceia ca şi aceasta, însă nu tot cu 
acelaşi subiect. «Deci, zice apostolul, dacă ne-am făcut 
împreună odrăsliţi cu moartea lui» „vom fi părtaşi 
şi învierei lui“, vorbind aici de învierea viitoare. 
Fiindcă mai sus spunând de moarte, zicea: „Au nu 
cunoaşteţi, fraţilor, că câţi întru Christos Iisus 
ne-am’ botezat, întru moartea lui ne-am bo
tezat"?—-fără ca să spună cevâ lămurit despre învi
ere, ci poronceşte numai despre purtarea creştinului de 
după botez, îndemnându-1 de a  umbla îiitru înoirea vieţei,— 
de aceia aici proclamă învierea noastră din morţi. Şi 
ca să afli că nu este vorba dc învierea cea urmată prin 
botez, ci de acea care va u rm a ' la a doua venire, pri
veşte cum el n’a zis «că vom fi împreună odrăsliţi şi 
cu asemănarea învierei lui», ci „şi învierei lui vom fi 
părtaşi". Şi ca să nu zici: «dară cum? clacă noi n’am 
murit precum a m urit el, apoi vom învia precum a în
viat el»? priveşte cum el atunci când a amintit de moarte 
n’a spus că suntem împreună odrăsliţi cu moartea, ci 
„cu asemănarea morţii", şi cum atunci când vor- 
iveşte de înviere nu mai zice «cu asemănarea învierei 
Iui», ci „învierei lui ne vom face părtaşi11, — şi 
nici n’a zis «ne-am făcut» ci, „ne vom face părtaşi" 
învederând prin această ex presiune nu învierea cea do
bândită ia botez, ci învierea cea viitoare.

Apoi voind ca să facă cuvântul acesta demn de 
crezut, ara tă  şi o altă înviere petrecută aici înaintea învi
erei aceleia, ca astfeliu şi din cea prezentă, şi din cea 
viitoare să crezi. Zicând, deci, că împreună odrăsliţi 
vom fi cu învierea lui, a adaos: „Aceasta ştiind, Că 
omul nostru cel vecliiu cu dânsul împreună s’a
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rcstignit, casă se strice trupul păcatului" (Vers. 6), 
dc unde se vede că el pune Ia un loc cauza şi dovada 
învierei viitoare. Şi n’a zis «s’a  restigmt.» ci „împreună 
CU dânsul s’a restignit", punând astfeliu aîăturca 
botezul şi crăcea. De aceia şi zicea mai sus: „împreună 
odrăsliţi ne-am făcut cu asemănarea morţii lui“.

„Ca să se strice trupul păcatului".’ El nu 
vorbeşte aici de trupul nostru cel real, ci de păcatul în 
genere. Dupre cum sub numele de omul cel vechiu înr 
ţelege întreaga reutate, tot aşâ şi trupul iui îl numeşte 
reutate compusă din diferite părţi, dupre cum şi trupul 
este compus din diverse organe. Şi cum că cele grăite 
nu sunt numai socotinţa proprie a lui Pavel, ascultă-I 
cum explică aceasta prin cele ce urmează. In adevăr 
că după ce zice: „ca să se strice trupul păcatului“ 
adaoge imediat „ca să nu mai slujim noi păcatului", 
adeea e ca şi cum a r  fi zis: «In acesta (păcat) voiesc 
eu ca trupul să fie mort, adecă nu ca el să moara şi 
sa dispară, ci să nu mai păcătuiască». Şi cu trecerea 
timpului încă mai lămurilă o face aceasta.

„Pentru că cel ce a murit, s’a îndreptat 
de păcat" (Vers. 7). Aceasta o zice pentru orice om, i. 
adecă că dupre cum cel ce a murit a scăpat de a  mai 
păcătui pe viitoriu, găsindu-se mort, tot aşâ şi cel ce 
iesă din botez, fiindcă dacă şi acesta a murit odată acolo, 
apoi trebuie a  remâneâ pentru totdeauna mort păcatului. 
«Dacă, zice, ai murit în botez, remâi mort, căci orice 
mort nu mai poate păcătui; iară dacă şi după botez 
păcătuieşti, apoi atunci murdăreşti darul lui Dumnezeu».

După ce, deci, ni cere atâta filosofie, iute spune şi 
de cununa ce ne aşteaptă, zicând: „Că de am muri -  
împreună cu Christos"— deşi mai ’nainte de acea 
cunună avem şi o alia cunună foarte mare, aceia adecă 
ca ne împărtăşim cu stăpânul, totuşi zice «îţi dau şi un 
alt premiu, şi o altă cunună». Şi care e acea cunună? 
Viaţa veşnică — „credem, zice, că vom şi învia 
împreună CU dânsul" (Vers. 8). Şi de unde se înve
derează aceasta? „Ştiind, zice, că Christos cei ce 
a înviat din morţi, nu mai moare" (Vers. 9). 
Aici tu te gândeşte la fiiosofia Iui Pavel, cum el dove-

i!
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deşte, sau mai bine zis, pregăteşte dovada din cele con
trare. Fiindcă erâ natural ca unia sa se tulbure auzind 
de cruce şi de moarte, ei arata că tocmai pentru aceasta 
trebuie a se încuraja mai mult. «Să nu crezi, zice, că 
dacă a murit odata, apoi este muritoriu, căci tocmai 
pentru accasta remâne nemuritoriu. Pentrucă moartea 
tui a  devenit moartea morţii, şi fiindcă a  murit, de 
aceia nu mai moare, ,,Că ce a murit, CU păcatul 
a murit Odată" (Vers. 10). Dară ce va să zică „CU 
păcatul"? Adecă că nu Christos erâ respunzătoriu, ci 
a m urit pentru păcatele noastre, ca păcatul să’l des
fiinţeze, să-i taie vinele şi întreaga putere, şi cu un 
cuvânt să’l nimicească cu totul, — pentru aceasta a m urit 
el. Ai văzut cum a înfricoşat auditoriul? «Dacă el nu 
moare de a doua oară, zice, apoi nici baea renaştere! 
(botezul) nu este de a doua oară, şi dacă a doua bae 
nu mai este, apoi nici tu sa nu mai fii înclinat spre 
păcat» Şi toate acestea le zice sculându-se contra acelor 
ce ziccau: „Să facem cele rele, ca să vie cele 
bune“ sau „Să stăruim în păcat, pentru ca darul 
sa prisosească1 Deci el scoţând din rădăcină o astfeliu 
de părere greşita, o restoarnă prin toate cele spuse.

„Iară ce viază, viază lui Dumnezeu11 zice, 
adecă remâne nedisfiinţat pentru totdeauna, ca ne mai 
putând fi stăpânit dc moarte. Dacă el nefiind respunză
toriu şi încă a  m urit pentru păcatul altora, apoi cu atât 
mai mult acum nu va muri, desfiinţând păcatul cu desă
vârşire, ceiace ziceâ şi în epistola cătră Ebrei: „Ci 
acum odată la sfârşitul veacurilor, spre sur
parea păcatului, prin jertfa sa s ’a arătat. Şi pre
cum este rânduit oamenilor odată să moară, iară 
după aceia judecata, aşâ şi Christos odată fiind 
jertfit ca să ridice păcatele multora, a doua 
oară fără de păcat se va arătă celor ce’l aş
teaptă pre el spre mântuire1' (Ebr. 9. 26—28). Aşâ 
dară el arată aici puterea vieţei cea dupre Dumnezeu, 
în acelaşi timp şi puterea păcatului, însă că viaţa cea 
dupre Dumnezeu niciodată nu va muri, pe când păcatul 
cum. nu va pierde pe cei ce sunt respunzători, dacă el 
(păcatul) a făcut ca să moară şi cel nemuritoriu?

Apoi fiindcă a vorbit despre viaţa lui Christos, ca
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să  nu zică cinevâ: «ei! şi ce are a face cu noi ceiace 
spui»? — a adaos imediat: „Aşâ şi voi SOCOtiţi-vâ 
pre voi morţi a fi păcatului, şi vii lui Dumnezeu". 
Bine a  zis el „SOCOtiţi-vă", fiindcă a reprezenta cu 
vederea cele vorbite nu este cu putinţă acum. «Şi cum 
să ne socotim» ? spune-ne. „Morţi a fi păcatului, şi 
vii lui Dumnezeu întru Christos Iisus Domnul 
nostru". Gel ce vieţuieşte aşâ, îşi va însuşi orice faptă 
bună, având de ajutoriu chiar pre Iisus, căci aceasta 
înseamnă „întru Christos". Dacă morţi fiind el ne-a 
înviat, apoi cu atât mai mult va putea să ne stâpâ- 
niască fiind vii,

„wa nu împărăţiască dară păcatul in trupul 
vostru cel muritoriu, ca să ascultaţi de el întru 
poftele lui" (Vers. 12), N’a  zis. «să nu ceară trupul, 
sau să nu aibă nici o energic» ci „păcatul Să nu îm
părăţiască", căci apostolul nu voieşte a  ucide natura 
noastră omenească, ci a îndreptă intenţiunea sau voinţa 
noastră. Apoi prin această expresiune mai arată că noi 
nu suntem stăpâniţi cu sila sau cu forţa de răutate, ci 
cu bună voia noastră, şi de aceia nici nu zice «să nu vă 
tiranisască păcatul», ci „Sănu împărăţiască£ 1. Fiindcă 
a r  fl absurd de a pretinde ca să ne ducem întru împă
răţia ceriurilor, şi să împărăţim împreună cu Christos, 
îîi timp ce noi avem păcătui de stăpân, şi preferăm ca 
să fim robiţi de dânsul. Aceasta a r fl ca şi cum cinevâ' 
şi-ar aruncă diadema împărătească de pe cap, şi ar 
voi să slujească mai bine unei femei îndrăcite, cerşe
toare şi îmbrăcată în zdrenţe. Apoi fiindcă este greoiu 
lucru de a fi cinevâ predominat de păcat, priveşte 
cum el arată nestatornicia lui, în acelaşi timp cum şi 
mângâie pe cel ce se osteneşte de a'l alungâ, zicând: 
„în trupul nostru cel muritoriu". Prin aceasta el 
ara tă  că luptele ce le purtăm sunt trecătoare, şi că în 
curând se vor sfârşi; în acelaşi timp ni aminteşte şi de 
relele de dinainte, şi de obârşia morţii, şi cum de aici 
a  rezultat ca omuî să devină muritoriu chiar dela în
ceput. Cu toate acestea este cu putinţă ca omul având 
trup muritoriu, să nu păcătuiască.

Ai văzut bogăţia eharului lui Christos? Adam 
neavând până atunci trupul muritoriu, prin păcatul
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făcut s’a  pierdut şi a  murit, pe când tu fiind supus 
osândei lui, stăpâneşti moartea, şi chiar vei puteâ să fii 
încununat. «Şi cum împărăteşte, zici, păcatul?» Nu îm
părăteşte prin propria sa putere, ci prin lenevia ta. De 
aceia şi apostolul după ce zice ,,să nu îm p ă ra ţiască‘! 
arată şi modul unei astfeliu de îm părăţiri, căci zice: 
„ca să ascultaţi pre el întru poftele lui“. Nu 
este nici o cinste de a face toate gusturile lui silit, ci 
robia cea mai de pe urmă şi necinstea cea mai mare. 
Când tu faci ceiace păcatul voieşte, atunci te lipseşti 
însuţi de orice libertate, pe când daca îl împiedici, atunci 
mai ales îţi păstrezi propria-ţi demnitate. ...

„Nici să vă faceţi mădulările voastre'arme 
de nedreptate păcatului, ci să vă puneţi pre 
voi înaintea lui Dumnezeu ca vii din morţi, şi 
mădulările voastre arme de dreptate înaintea 
lui Dumnezeu" (Vers. 13). Aşa dară trupul este mijloc 
de răutate sau de virtute, dupre cum sunt şi armele; 
fiindcă amândouă faptele, bune sau rele, sunt nu ale 
lor proprii, ci ale cclui ce le întrebuinţază. Cu arm a 
de pilda se luută şi ostaşul pentru patrie, şi tot cu arm a 
se luptă şi tâlhanul contra locuitorilor paşnici; aşâ că 
amândoi se înarmează cu aceiaşi arm ă, — însă crim a 
acestui din urm ă nu vine dela arm ă, ci dela propria sa 
voinţă, fiindcă a întrebuinţat-o în rău. Tot aşa se poate 
zice şi de trup, fiindcă şi fapta rea ca şi cea bună sunt 
izvorâte din sufletul celui ce le face, iară nici de cum 
din natura trupului. Când ochiul priveşte cu lăcomie 
frumuseţâ străină, el atunci s’a  făcut arm ă de nedrep
tate, însă nu prin propria sa energie, căci datoria ochiului 
este de a vedea, iară  nu de a  vedeâ rău, — ci prin in
tenţiunea vicleană şi rea a stăpânului său, — pe când 
dacă îl înfrânează a devenit arm ă dreptăţei. Tot aşa se 
poate zice şi de limbă, şi de mâni, şi de toate celelalte 
mădulări ale trupului. Bine a  zis el că păcatul este ne
dreptate, fiindcă dacă cinevâ păcătuind nedreptăţeşte 
fle pe el, fie pe un altul, de sigur că mai mult pe sine 
s’a nedreptăţit, decât pc altul.

Deci, după ce’i îndeamnă de a fugi de răutate, îi 
duce la virtute, zicând: ,,să vă puneţi pre voi îna
intea lui Dumnezeu ca din morţi vii“. Priveşte 
cum el din nişte simple nume, sau denumiri, îndeamnă
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auditoriul, acolo spunând de păcat, iară aici de Dum
nezeu. Deci, după ce arată câtă depărtare este între cei 
ce împărăţesc (între Dumnezeu şi păcat), la urm ă lip
seşte de orice iertare pe acel ostaş care părăseşte pe 
Dumnezeu, şi care preferă a  se pune sub îmi>ărăţia 
păcatului. Nu numai prin aceasta, dară şi prin cele ce 
urmează, el tot acelaşi Hicru îl învederează, zicând: 
„ c a  d in  m o rţi v ii“ . Prin toate acestea el arată atât 
vătăm area ce ni prieinuieşte păcatul, cât şi măreţia 
darului lui Dumnezeu. «Gândiţi-vă, zice, ce aţi fost, şi 
ce aţi devenit. Cine aţi fost 1 Morţi şi pierduţi cu o pier
dere ce de nicairi nu se puteâ îndreptă, şi nici că erâ 
cine să vă poată ajută. Şi ce aţi devenit voi din morţi 
cum eraţi? Vieţuind viaţa nemuritoare. Şi prin cineaţi 
câştigat acest bun nepreţuit? Prin Dumnezeu carele 
poate totul. Prin urmare este drept dc a vă pune sub 
ordinile lui cu atâta bunăvoinţă, cu câtă e demn din 
partea celor înviaţi din morţi». „Şi mădulările voa
stre arme dreptăţei11, zice. Aşâ dară trupul nu este 
rău, daca poată să devină arm ă dreptăţei. Vorbind el 
de arme, arată că noi ne găsim în tr’un rezboiu înfri
coşat, pentru care ni arată că avem trebuinţă de arme 
puternice, şi voinţă bărbătească, in acelaşi timp şi cu
noştinţă desăvârşită de cele ale rezboiului, iară mai 
presus de toate de general iscusit. Dară generalul ni stă 
de faţă, fiind pururea gata a ne ajută,; acest general 
remâne necucerit, şi noue ni-a pregătit arme puternice. 
Deci, trebuie de a aveâ bună întenţiune, ca să putem 
întrebuinţă la necesitate acel ajutoriu, încât să ascultăm 
şi de general, în acelaşi timp şi armele acestea să le 
mânuim în interesul patriei.

Deci, după ce ne mângâie şi ne încurajază atât de 
mult, după ce ni aminteşte de arme şi de luptă, pri
veşte cum iarăşi încurajază pe ostaşi şi li aţîţă buna 
voinţă, zicând: „Ca păcatul nu vă stăpâneşte pre 
voi, că nu sunteţi sub lege, ci sub char11 (Vers. 
14). Dară dacă păcatul nu ne mai stăpâneşte, de ce 
ni-ai dat atâtea poveţi mai sus, zicând: „Să nu îm
păraţi ască păcatul în trupul vostru cel muri
toriu11 şi „să nu faceţi mădulările voastre arme 
de nedreptate păcatului?11 Deci, ce este ceiace el 
spune aici? Nimic alta. decât că aruncă mai dinainte
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un cuvânt mare pe care ’1 va desvolta mai în urm ă, 
întrebuinţând multa băgare de seamă în construcţia 
lui. Aşâ dară, de ce e vorba? Că trupul nostru mai 
’nainte de venirea lui Christos erâ  uşor do cucerit de 
păcat, căci după moartea lui prin păcat, a in trat în el 
un roiu de patimi, pentru care nici nu puteâ fi sprinten 
de a călători pe calea vîrtuţei. Nu erâ de faţă nici du
chul care să-l ajute, şi nici botezul care puteâ a’l m or
tifică, ci ca şi un cal fără frâu alergă peste câmpi, şi 
greşâ de multe ori, fiindcă legea de şi-l deştepta ce tre
buie să facă, şi ce nu, totuşi cu nimic alt nu contribuia 
la izbânda luptătorului, decât cu îndemnarea prin vorbe. 
De aceia şi prăpastia de dinaintea noastră este acum 
cu mult mai mare, fiindcă ne-am bucurat şi de un mai 
m are ajutoriu. De aceia şi Christos ziceâ: „De n u  va 
prisosi dreptatea voastră mai m u lt decât a Căr
turarilor şi a Fariseilor, nu veţi intră întru îm
părăţia cerurilor" (Math. 5, kO). Aceasta însă mai 
lămurit o spune mai la vale, iară aici prin vorbe scurte 
lasă a  se înţelege numai, arătând că dacă nu ne vom 
predă păcatului, nici el (păcatul) nu ne va puteâ stăpâni. 
Nu este numai legea care ni poronceşte, ci este şi 
charul care ni-a trecut cu vederea cele de dinainte, şi 
care ne asigură de cele viitoare. Legea făgăduia cunu
nile după lupte şi osteneli, pe când charul mai ’ntâi 
încununează, şi după aceia te îndeamnă la lupte. Mie 
mi se pare că nici nu face el aluziune aici la întreaga 
viaţă a  credinciosului, ci mai mult o . comparaţiune 
între botez şi lege, ceiace şi aiurea zice: ,,Că litera 
omoară, iar duchul înviază(< (II Cor. 3 ,6). Legea 
dă pe faţă călcarea poroncii, ia ră  charul desleagă căl
carea acelei poronci. Dupre cum Ieşea m ustrând a scos 
la iveală păcatul, tot aşâ şi charul iertând, nu mai în
găduie omului dc a mai fi sub păcat. Aşâ că tu eşti 
scăpat de două ori din această tirănie; întâi că nu mai 
eşti sub lege, şi al doilea că te bucuri de dar.

Deci, după ce prin aceste cuvinte a  făcut pe au
ditoriu să răsufle, iarăşi îl asigură introducând un sfat 
din antithesa ce o pune înainte şi zicând: ,,Ce dară? 
păcătui-vom, căci nu suntem sub lege, ci sub 
Char? Să nu fie“ (Vers. 15). Mai ’ntâi fiindcă ceiace 
vorbeşte este loarte absurd, el întrebuinţază expresiunea
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lui obicinuită de interzicere: «să nu fie»; apoi mai de
parte vine cu vorba iarăşi ta un sfat ce îl dă, arătând 
cât de mare este uşurinţa luptelor, căci zice: „Au nu 
ştiţi că celui ce vă daţi pre voi robi spre as
cultare, robi sunteţi aceluia pre care ascultaţi, 
sau păcatului spre moarte, sau ascultării spre 
dreptate?“ (Vers. 16). «Nu vă spun, zice, nici de gheena, 
nici de pedeapsa cea grozavă de acolo, ci de ruşinea 
de aici, când voi vă faceţi robi păcatului de bună voie, 
şi încă cu o astfeliu de răsplată, ca să muriţi iarăşi. 
Că dacă păcatul a adus mai ’nainte de botez moartea 
trupească, şi rana a avut nevoie de o aşa îngrijire, că 
însuşi stăpânul a toate a trebuit să se pogoare să zdro- 
biască moartea, şi «ă deslege răul, dară apoi când şi 
după atâta dar şi libertate acelaşi păcat te ia din nou 
în stăpânirea lui, ce nu va face? Deci, nu alergă spre 
o aşâ prăpastie, nici nu te preda lui de bună voie. In 
rezboaie de multeori soldaţii se predau şi fără voia lor, 
pe când aici dacă tu nu .vei dezerta, nimeni nu te va 
puteâ predomină».

Deci, după ce ’i abate din calea rătăcire) cu astfeliu 
de vorbe potrivite, îi înfricoşază şi cu răsplata ce o vor 
luă, şi pune înaintea lor amândouă acestea, adecă drep
tatea şi moartea, însă nu o moarte ca a trupului, ci cu 
mult mai grozavă. «Dacă, zice, Christos nu a murit, 
apoi cine va deslegâ moartea aceia? Nimeni. Aşa dară 
de necesitate va fi" de a fi osândit şi pedepsit. Moartea 
aceia nu va fi ca aici, unde trupul se repausază şi'Se 
desparte de suflet. „Vrăjmaşul cel mai de pe urmă, 
moartea, se va surpa“ zice (I. Cor. 16, 26). De unde 
urmează că osânda va fi nemuritoare, însă nu şi jientru 
cei ce ascultă de Dumnezeu, căci răsplata acestora va 
fl dreptatea şi bunurile ce izvorăsc din ea».

„Ci, mulţămim lui Dumnezeu, că aţi fost 
robi păcatului, dară aţi ascultat din inimă dupre 
chipul învăţăturei la care v’aţi dat“ (Vers 17). 
După ce’i ruşinează cu robia în care au fost, şi după 
ce ’i îndeamnă şi ’i înspăimântă cu răsplata ce o vor 
luâ, iarăşi îi ridică şi ’i încurajază prin amintirea bine
facerilor lui Dumnezeu. Prin toate acestea Ii arată că 
au fost scăpaţi de mari rele, în acelaşi timp însă că la 
aceasta şi ii au contribuit prin ostenelile lor, şi că cele
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viitoare sunt mai uşor de câştigat. Dupre cum cinevâ 
scapă pe un rob din tirănia unui stăpân crud şi ne mi
lostiv, şi sfătuindu-l să nu se mai intoarcă înapoi îi 
aminteşte de tirănia aceluia, tot aşâ şi Pavel li pune 
înainte toate relele cele din trecut, şi-i îndeamnă de a 
mulţăml lui Dumnezeu. «Nu a fost cu putintă ca vre-o 
putere omenească să vă scape din toate acele rele, zice, 
ci numai eharului lui Dumnezeu, care a  voit şi a putut 
face aceasta».

. ş i bine a  zis el că „aţi ascultat din inimă11, 
fiindcă nu aţi fost siliţi dc cinevâ, ci voi singuri de bună 
voie şi cu multă hotărîre v’aţi depărtat de rele». Această 
expresiune îi şi laudă, în acelaşi timp îi şi atinge, căci 
pare ca Ii zice: «dacă voi v’aţi apropiat de credinţă 
de bună voie, căci nici o sila ri’aţi avut, apoi ce iertare 
veţi aveâ, şi ce îndreptare dacă vă veţi întoarce iarăşi 
la cele dintâi?» Apoi ca sa afli că acest fapt nu se da- 
toreşte numai recunoştinţei ior, ci, că totul s ’a făcut 
prin charul lui Dumnezeu, priveşte că după ce zice 
„aţi ascultat din inimă" imediat adaoge: „dupre 
chipul învăţăturei la care v’aţi dat“. Ascultarea 
cea din inimă’ ara tă  liberul lor arbitru, iară darea, sau 
mai bine zis predarea lor, înseamnă ajutoriul lui Dum
nezeu. Şi ce va să zică „chipul învăţăturei ?“ Adecă 
a vieţui drept şi cu cea mai frumoasă purtare.

„Şi siobozîndu-vă de păcat v’aţi făcut robi 
dreptăţei'1 (Vers. 18). Aici se arată două daruri ale lui 
Dumnezeu: şi slobozirea de păcat, şi că s’au făcut robi 
dreptăţei, ceiace este mai bun aecât orice libertate. Fiindcă 
Dumnezeu a făcut acelaşi lucru, ca şi cum cinevâ a r lua 
pe un copil orfan, prins de barbari şi dus in ţa ră  străină, 
şi pe care nu numai că l-ar scăpă din robie, ci a r deveni 
inca şi tată al acelui copil, şi l-ar ridică în cea mai mare 
demnitate. Aceasta tocmai s’a petrecut şi cu noi, căci nu 
numai că Dumnezeu ne-a eliberat de relele ceîe vechi, ci 
încă ne-a şi ridicat la o viaţă îngerească, şi ne-a de
semnat o cale de purtare hună, preaându-ne în siguranţa 
dreptăţei, ucizând toate relele dinainte, şi omorînd pe omul 
cel vechiu, şi povăţuindu-ne la viaţa cea nemuritoare.

') Deci, iubiţilor, să rămânem vieţuind o astfeliu

*) Partea morală. Despre diferitele moduri de m oarte, sau 
mortificări, şi contra iubitorilor de arg in t şi celor lacomi. ( Verori).
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de viaţă plăcută lui Dumnezeu, fiindcă mulţi din cei ce 
respiră aerul şi călătoresc în această lame, se găsesc 
mai ticăloşi decât morţii. Multe şi variate sunt felurile 
morţii, de exemplu: 1) moartea trupului, după care 
Abraăm fiind mort, nu erâ mort, precum zice: „Dumne
zeu nu este al morţilor, ci al viilor“ (Math. 22,32);
2) moartea sufletului, la care Christos făcând aluziune 
ziceâ: „Lăsaţi morţii să’şi îngroape pe morţii lor“ 
(Ib. 8, 22); 3) moartea’acea devenită din filosofla omului, 
care este mult lăudată, şi la care făcând aluziune Pavel 
ziceâ: „Om o r îţi mădulările voastre cele dc pe 
pământ" (Col. 3, 5); 4) moartea acea dela botez, care 
este şi cauza acelei dinainte: „Că omul nostru cel 
vechiu s’a restignit“ (Rom. 6, 6) adecă a murit.

Deci, cunoscând noi acestea, să fugim de moartea 
aceia prin care şi vieţuind murim, iară de aceia prin 
care vine moartea comună tuturor vieţuitoarelor să nu 
ne temem, pe când pe celelalte doua, din care una este 
cea mai fericită, ca dată de Dumnezeu, iară a doua este 
mult lăudata de noi şi de Dumnezeu, pc acestea, zic, să 
le rîvnim şi să lc preferăm. Din aceste două, pe una o 
fericeşte David, zicând: „Fericiţi cărora s’au iertat 
fără-de-legile“ (Ps. 31,1), iară pe ceialalta g admiră 
Pavel, scriind Galatenilor: „Că cei ai lui Christos 
trupul şi-au  restignit“ (Gal. 5, 24). Dintre cele două 
morţi dintâi, una este de dispreţuit, după cum zice Chritos: 
„Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iară sufletul 
nu pot a’l ucide“, iară ceialaltă este înfricoşată, după 
cum şi zice: „Ci vă temeţi de cel ce poate să 
piarză şi sufletul şi trupul în gheena" (Math. 
10,28). Aşă dară fugind de o astfeliu de moarte, să pre
ferăm pe acele fericite şi admirate, ca aşa feliu din celelalte 
două, de una să nu ne temem, iară de a doua să fugim. 
Nici un folos nu vom aveâ noi văzând soarele, mâncând 
şi bând, dacă viaţa noastră nu este întovărăşită de 
fapte bune. Ce folos poate aveâ acel împărat, spune-mi, 
care deşi este îmbrăcat cu porfiră şi are arme, totuşi 
n’a dobândit nici un supus, şi este expus batjocorci şi 
rîsului tuturor ? Tot aşâ şi creştinul nu va aveâ nici un 
folos dela credinţa lui şi dela darul câştigai prin botez, 
dacă nu are fapte bune, şi este expus tuturor patimilor;
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ba încă şi batjocora îi va fi mai mare, şi ruşinea 
mai multa. Dupre cum acela care este îm brăcat cu 
porfiră şi cu diademă pe cap, nu numai că nu câştigă 
nimic dela aceste podoabe, nu numai că nu i se adaoge 
nimic în cinste, ci încă prin necinstea şi neruşinarea 
sa singur se batjocoreşte, tot aşâ şi credinciosul care 
vieţuieşte în conrupţiune, nu nuinai că nu va fi.respectat 
dară chiar va fi mai mult batjocorit!dupre curn şi zice: 
„Căci câţi fără lege au greşit. Iară lege se vor 
pierde; iară câţi întru lege au greşit, prin lege 
se vor osândi". Şi Ebreilor scriind a-li ziceă: „Lepă
dând cinevâ legea lui Moisi, fără de milă prin 
două sau trei mărturii moare'‘ (Ebr. io, 28), iară 
mai departe adaoge: „Deci, cât credeţi de amară 
munca ce o va luă cel ce a călcat pre Fiul lui 
Dumnezeu11 (1b. 10, 29)? Şi cu drept cuvânt, fiindcă 
el ţi-a supus toate patimile prin botez şi ţi-a dat putere 
de a te ridică deasupra lor. Deci, ce ai devenit, că după 
ce ai batjocorit atâta dar a lui Dumnezeu, ai ajuns 
altfeliu decât trebuiâ să fii ? El a  ucis şi a îngropat toate 
greşalele tale de dinainte de botez, ca pe nişte viermi 
puturoşi, — şi acum de ce ai născut alţi viermi ? Fiindcă 
păcatele sunt mai rele decât viermii, de oarece aceştia 
vatămă trupul, pe când păcatele murdăresc şi vatămă 
sufletul, ne care ’l impuţesc mai grozav decât trupul cel 
mâncat de viermi. Dară noi nu simţim o astfeliu de 
putoare, fiindcă nu ne silim de a  o cu ră ţi Nici beţivul 
nu simte putoarea vinului ce iesă dintrânsul, pe când 
cel ce nu bcâ şi nu se îmbată simte îndată duhoarea 
acea greţoasă. Tot aşâ este şi cu păcatele. Cel ce vie
ţuieşte cu înţelepciune, ştie exact mocirla în care se 
cufundă păcătosul, şi cunoaşte bine pata cea uricioasă ce 
este jpe fruntea lui, pe când acesta predându-se pe sine 
reutaţei, întocmai ca de o beţie este ameţit, şi nu se 
cunoaşte cliiar nici pe sine că este bolnav. Şi tocmai 
aceasta este prăpastia răului, că nu lasă pe cei căzuţi 
în păcat ca sâ’şi cunoască ii inşii mărimea ticăloşiei, 
ci deşi stau în mocirla acea puturoasa, ii cred că emană 
dintrânşii mirezme aromatice. De aceia nici nu pot a 
scăpă de acolo, ci plini fiind de acei viermi puturoşi, 
ii se fălesc ca şi cum a r fi împodobiţi cu nescareva 
petre preţioase. De aceia nici că voiesc de a  ucide acei
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viermi, cî’î lasă se se hrăniasca şi înmulţască înăuntrul 
lor, până ce îi vor trimite şi j>e dânşii ca hrană viermilor 
celor neadormiţi din viaţa viitoare. Fiindcă cauzele 
acelor viermi sunt viermii de aici, ba încă nu numai 
cauze, ci sunt chiar părinţii şi născătorii acelor viermi 
cari niciodată nu mai mor, dupre cum şi zice: „Unde 
viermile lor n u  moare“ (Marcu 9, M). Aceştia singuri 
aprind gheena, care niciodată nu se stinge. Deci, ca 
acestea să nu se întâmple, noi să doborîm izvorul tuturor 
relelor, să stingem cuptoriul cel aprins, şi să smulgem 
rădăcina răului chiar din fund, fiindcă şi pomul cel rău 
şi netrebnic dacă’l tai din vîrf numai, n’ai făcut nimic, 
de vreme ce rămânând u-i rădăcina în pământ, va înverzi 
din nou şi va face aceleaşi ram uri ca şi mai ’nainte.

Deci, care este rădăcina tuturor relelor? Aceasta 
află-o dela bunul cultivator, care ştie de acestea în mod 
sigur, care a îngrijit cu multă sârguinţă de viea cea duhov
nicească, şi care a cultivat lumea întreagă. Aşâ dară, 
ce anume spune el că este cauza tutu roi’ relelor din 
această lume? „Rădăcina tuturor relelor, zice, este 
iubirea de argint" (i, Timoth. 6, io). De aici izvorăsc 
duşmăniile, certeie şi rezboaele, de aici intrigile, batjo
curile şi bănuclile, de aici omorurile, tâlhăriile şi profa
narea mormintelor. Din cauza iubirei de argint, nu 
numai cetăţile şi ţerile, ci şi drumurile, şi locurile cele 
nelocuite, şi munţii, şi văile, şi dealurile, şi cu un 
cuvânt fiece palmac de pământ din lumea întreagăa 
este plină de sânge şi de omoruri. Şi nici m area n’ 
scăpat de acest rău, căci şi pe ea s’a aşezat cu cea 
mai mare furie, căci şi acolo se găsesc piraţi cari o 
potricălesc în toate părţile, şi îşi bat capul de a  găsi 
v r’un mijloc nou de hoţie. Din cauza iubirei de argint 
s’au răsturnat şi legile naturei, s’au zguduit legăturile 
familiare şi s’au conrupt înseşi legile dumnezeeşti. Tiră
nia aceasta a iubirei de argint nu numai contra celor 
vii şi-au înarm at mânile, ci chiar şi contra celor morţi, 
şi nu se dă în lături nici înaintea morţii, ci spărgând 
sicriile ’şi întinde mâniie ei cele spurcate asupra trupu
rilor celor morţi, şi ce! scăpat de viată nu poate 
scapă din ghiarele ei. Ori şi câte rele ai vedeă în lume, 
fie în casă, fie în târg, fie în tribunale, fie în palatele 
împărăteşti, fie ori unde, toate le vei vedeâ izvorând de 
aici. Acest rău a umplut totul de sânge şi omoruri, a
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aprins flacăra gheenei, acesta a tăcut ca cetăţile cu 
nimic să na fie mai bune decât pustiul, ba încă cu mult 
mai rău. De tâlharii cari pândesc la drumul cel mare 
este mai uşor a se păzi cineva, fiindcă nu în orice timp 
atacă pe trecători, pe când tâlharii de cari ni e vorba 
(iubitorii de argint), stau în mijlocul cetăţilor imitând 
pe cei dela drumul mare, şi sunt cu atât rnai răi decât 
aceia, cu cât este şi mai greu de a te apară de dânşii, 
şi aceştia toate le cutează, până şi chiar ceiace tâlharii 
dela drumul mare fac pe ascuns. Chiar şi legile ce sunt 
aşezate pentru combaterea răutăţei lor, chiar şi legile, 
zic, le-au tras in ajutoriul lor, şi au umplut cetăţile de 
ucideri şi dc miasme pustiitoare. Sau poate nu este omor, 
şi încă mai rău decât omorul, ca să predai foamei pe 
sărac şi să’l Închizi în temniţă, şi împreună cu foamea 
să’l mai şi încarci de bătăi şi de munci? Chiar de nu 
faci tu de acestea, însă dacă procuri altora motiv de a 
face aşâ, apoi atunci te-ai făcut tovarăş cu dânşii, ba 
îneă şi mai rău decât dânşii. Cel ce ucide pe un om, 
deodată îi înfige în piept cuţitul, şi întristând pe victima 
sa pe un timp scurt, nu mai întinde mai departe mun
cile, — pe când tu cu sicofandiile, cu clevetirile şi intri
gile lucrezi la lumina zilei, şi aduci în aşâ hal pe vic
tima ta, că doreşte de mii de ori sa moară. Şi atunci 
gândeşte-te singur, câte morţi nu ai adus aceluia, în 
loc de una singură. Şi ceiace este mai grozav, că tu 
răpeşti şi eşti lacom, nu pentru că eşti împins la aceasta 
de foame, şi nici că sărăcia te aduce în aşâ hal, ci 
pentru ca frâul calului tău să fie împodobit cu aur mult, 
sau ca plafonul casei şi capitelurile coloanelor să fie 
aurite. Dară cum să nu fie acestea vrednice de gheena, 
când pe  fratele teu, pe cel ce se împărtăşeşte cu tine 
din aceleaşi bunuri negrăite, pe cel ce este atât de cin
stit de stăpânul, pe acesta, zic, să’l acufunzi în mii de 
nenorociri, pentru ca tu să împodobeşti petrele şi tru 
purile necuvântătoarelor, cari nici nu simţesc cevâ în 
lumea aceasta? Cânele tău se găseşte în multă îngrijire,* 
pe când omul, fratele tău, sau mai drept vorbind Cnristos, 
pentru cânele tău sau şi pentru celelalte ale tale vor
bite, este îngrădit în cea mai de pe urm ă sărăcie! Ce 
poate fi mai rău ca această anomalie? Ce poate fl mai 
grozav ca această nelegiuire? Câte rîuri de foc a r fi 
deajuns pentru un astfeliu de suflet? Cel ce este plăs
muit după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu se găse-
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şte sluţit prin neomenia ta, iară capetele catârilor cari 
trag cu trăsura jve femeia ta strălucesc de aur, dupre 
cum tot cu au r sunt împodobite şi lemnele ca şi pielea 
coşului trăsurei. De trebuie să’ţi faci vreun scaun sau 1abu- 
rctă de pus sub picioare, toate Io faci de aur sau de argint, 
în timp ce membrul lui Christos, pentru care el s’a  
pogorît din ceriu, şi pentru care şi-a vărsat sângele seu, nu 
se bucură nici măcar de hrana trebuitoare din cauza 
lăcomiei laie. Crivaturile tale sunt îmbrăcate cu argint 
peste tot, pe când trupurile sfinţilor sunt lipsite chiar şi 
de acoperământul trebuitoriu, şi Christos a devenit pentru 
tine mai necinstit şi mai fară preţ decât slugile şi catarii, 
dccât crivatele, scaunele şi taburetele tale. Cât pentru 
celelalte obiecte casnice care sunt şi mai necinstite, ie 
trec cu vederea lăsând i> le la judecata voastră proprie. 
Dacă te înfricoşezi auzind acestea, depărtează-te de a  
le mai face, şi atunci cu nimic nu te vor vătăma cele 
vorbite. Depărtcază-te şi fugi de această nebunie, fiindcă 
ocupaţiunea creştinului cu asemenea nimicuri este o nebu
nie văzuta.

De aceia lăsând la o parte asemenea nimicuri, să 
avem privirea aţintită spre ceriu — deşi poate cam târ
ziu -  şi amintindu-ni de ziua viitoare, se ne gândim de 
tribunalul cel imfricoşat, de răspunderea cea mare şi 
de hotărirea cea nemitarnică. Să ne gândim că deşi 
Dumnezeu vede toate aceste necuviinţ.i, totuşi nu trimite 
trăsnite din ceriu — deşi de altfeliu nu sunt vrednice numai 
de trăsnite — nu fiice aceasta, zic, nici nu sloboade marea 
asupra noastră, nici pământui nu’l despică în două ea 
sa ne înghiţă de vii, nici nu stinge soarele, şi nici nu 
aruncă asupra noastră ceriul împreună cu stelele, ca 
un cuvânt nimic din acestea nu face, ci lasă ca totul sa 
fie în ordine, şi întreaga făptură să ne sluj iască nouă.

De aceia gândind u-ne la toate acestea, să ne îm- 
fricoşăm de mareţia filantropiei lui, şi să ne reîntoarcem 
la nobleţă noastră de oameni, fiindcă dupre cum suntem 

/în prezent, nu suntem cu' nimic' mai buni decât cele 
necuvântătoare, ci chiar cu rnuit mai răi. Fiindcă ani
malele necuvântătoare cel puţin iubesc pe cele de acelaşi 
neam, şi se mulţămesc cu ceiace li dă natura în raportul 
şi iubirea dintre dânsele, pe când tu ,deşi ai mii de legă
turi cu natura, care toate la un loc te apropie şi te 
strînge aşâ zicând lângă membrele tale, tu, care ai fost 
cinstit cu cuvântul, care te bucuri de evsevie, care te
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împărtăşeşti de mii de bunuri, tu, zic, te-ai făcut mai 
sălbatec decât acelea, ftinctcă arăţi o mare îngrijire pentru 
lucruri zadarnice, pe când templele lui Dumnezeu le 
trcci cu vederea, ca să se peardă dc foame şi golătate, 
ba încă de multe ori le aduci în mii de re le ! Dacă le 
faci acestea iubind slava, apoi cu atât mai mult ar 
trebui să te îngrijeşti de fratele tău decât de cal. Cu 
cât fratele tău va deveni mai bun b ucu rând u-se de 
binefacerile tale, cu atât şi ţie ţi se împleteşte, prin 
o astfeliu de îngrijire, o corona mai strălucită. Pe 
când acum tu cazând in cele contrare, îţi atragi asu- 
pră-ţi mii de acuzatori iară ca să simţeşti. In adevăr, 
cine nu te va grăi de râu? Cine nu te va descrie pe 
tine pentru cruzimea şi misantropia ta, văzându-te 
necinstind nearnul omenesc şi preferând pe animale 
înaintea oamenilor, ba chiar şi mobilele din casă? 
Nu ai auzit pe apostoli spunând, că cei dintâi creş
tini cari primiau cuvântul adevărului îşi vindeau case 
şi ţarini, ca să hrăniască pe fraţi? Tu însă răpeştţ 
şi case şi ţarini dela fraţii tăi, ca să poli împodobi calul’ 
lemnele, pielea dela trăsură, pereţii şi plafonul casei! 
Şi ce poate fi mai grozav este, că nu numai bărbaţii 
au căzut în accastă nebunie, ci şi femeile care aţiţă pe 
bărbaţi si’i împing la o astfeliu de muncă zadarnică, 
silindu-i de a cheltui peste tot locul mai mult decât este 
necesar! Şi dacă i-ar acuza cinevâ de asemenea fapte, 
iată că ii au şi găsit desvinovăţirea, ce, dealtfeliu este 
plină de învinovăţire, căci îţi răspund: «eu fac şi pe 
unele şi pe aîtele». Ce ai spus? Şi nu te ruşinezi g ră 
ind astfeliu de vorbe? Nu te ruşinezi de a pune la un 
loc pe Christos cei flămând cu caii, cu catârii, cu patu
rile şi cu taburetele tale? Ba încă vorbind la dreptul, 
nu la un loc, ci mai jos chiar, căci mai mult cheltueşti 
cu acelea, pe când lui Christos deabea i-ai dat o mică 
parte. Nu ştii că toate sunt ale lui? Nu ştii că şi tu, şi 
cele ale tale, sunt ale lui? Nu ştii că el ţi-a plăsmuit 
trupul, el ţi-a hărăzit şi sufletul, şi că el ţi-a dat toată 
podoaba? Tu însă, pentru toate acestea nu’i dai în schimb 
nici cea mai mică răsplată. Dacă ai închiriat o mică 
căsuţă, tu cei dela chirigiu ca să’ţi plătească chiria 
exact, pe când tu deşi te foloseşti de întreaga făptură 
şi locueşti o lume atât de mare, totuşi nu suferi de a’i 
plăti o mică chirie, ci toate ale sale, ca şi pe tine însuţi 
je-ai predat slavei tale cele deşarte. Dela slava cea de



OMILIA XII 175

şartă depinde totul. Nici calul nu se va face mai bun, 
ca calitate, încărcându-1 cu asemenea podoabe, şi nici 
omul ce’l călăreştc, ci este chiar mai necinstit, fiindcă 
mulţi lăsând pe călăreţ îşi întorc ochii lor la podoabele 
de pc cal, la servitorii cari vin în urma lui şi la cei 
de dinainte, ca şi la cei ce privesc uimiţi, pc când pe 
ceî purtat de toţi aceştia ca în triumf îl urăsc şi’l dis
preţuiesc ca pe un duşman comun.

însă când tu îţi împodobeşti sufletul nu se întâmplă 
de acestea, ci şi oamenii, şi îngerii, ba până şi chiar 
stăpânul îngerilor, cu toţii, zic, îţi împletesc cununa cea 
neveştejită. Astfeliu că dacă tu iubeşti slava, depăr- 
tează-te de cele ce faci acum, şi nu împodobi casa, ci 
sufletul, ca să devii frumos şi strălucit. Cum sunt însă 
lucrurile acum, nimic n’a r puteâ fl mai dc ■ dispreţuit 
ca tine, care ai sufletul pustiu în raport cu podoabele 
casei. Dară dacă poate nu suferi cele vorbite de mine, 
ascultă ce a făcut unul dintre profani, şi ruşinează-te 
cel puţin de filosofia lor. Sc zice că unul dintre aceştia 
intrând fnfr’o casă strălucită şi sclipind de aurul cel 
mult, de t'rumusoţa marmurei şi a coloanelor, şi fiindcă 
a văzut şi pe jos aşternute covoare în toate părţile, deo
dată a stupit în faţă pe stăpânul casei. Apoi fiind dat 
în judecată pentru acest fapt, el a răspuns, că de oarece 
n’a găsit în toată casa aceia nici un loc mai murdar, 
s’a văzut nevoit a stupi în faţa aceluia!') Ai văzut cât 
de ridicol se face cel ce se împodobeşte pe dinafară, şi 
câi este de dispreţuit de toţi cei ce au mintea în scaun? 
Şi cu drept cuvânt, fiindcă nici tu n’ai suferi în linişte 
ca sa vezi pe cinevâ ca lasă pe soţia sa să se îmbrace 
în sdrenţe şi să fie ne’ngrijită, iară pc slugile ei să le 
îmbrace cu haine strălucite, ci te-ai irită şi ai zice, că 
faptul acesta este cea mai de pc urm ă bajtocură. Aceasta 
deci, să o judeci şi jientru suflet. Când tu împodobeşti 
pâreţii casei, plafonul, pardoseala de pe jos şi mobilele, 
ca şi toate celelalte, iară eleimosină nu dai îndeajuns, 
atunci să ştii că nu ai altă filosofic, şi nimic mai mult 
nu faci decât acela, sau mai drept vorbind, chiar mai 
rău decât acela, fiindcă între stăpână şi slugă nu e nici 
o deosebire, pe când între suflet şi trup este mare deo-

') Notă, A se vedeâ viaţa lui Dioşhene Laerţiu în cartea 
întitulată „Dogmele, vieţele, credinţele, sistemele şi sentinţile celor 
mai renumiţi Filosofi din anticitate", pagina 186. (Trad.).
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sebire, — şi dacă e deosebire mare de trup, apoi cu atât 
mai m are este între suflet şi casă, pat sau taburete de 
sub picioarele tale. Şi ce justificare demnă ai puteâ 
avea, când tu toate acestea nimicuri le îmbraci cu argint, 
ia ră  sufletul îl laşi să stea îmbrăcat în sdrenţe, sluţit, 
flămând, plin de rane şi hărţuit fie mii de câni, şi după 
toate acestea crezi încă ca te găseşti în slavă prin îm
podobirea lucrurilor de dinafară? Şi ceiace este mai.de 
jălit încă, că cel ce se face de rîs şi de batjocură, că 
cel ce se necinsteşte şi se sluţeşte, şi cel ce în fine cade 
singur în cea mai de pe urmă osândă, acela, zic, chiar 
se mândreşte cu de-acestea!

De aceia vă rog, ca cugclând la toate acestea, să ne 
trezim, fie chiar şi mai târziu, şi să devenim stăpâni 
pe noi înşine, şi podoabele acestea de dinafară să le 
străm utăm  înăuntru, adecă în sufletul nostru, Astfeliu 
şi acelea vor rămânea în siguranţă, şi pe noi ne va 
face îngeri şi ni va procură bunurile cele veşnice. Cărora 
fie a ne învrednici cu toţii, prin charul şi filantropia 
Domnului nostru Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl 
şi cu Sf. Duch, se cade slava în veci vecilor. Amin.

O M I T . I f l  X I I I

„Omeneşte grăiesc pentru slăbăciunea tru
pului vostru. Ca dupre cum v ’aţi făcut mădu
lările voastre roabe necurăţeniei şi fără de legei 
spre fără de lege, aşâ acum să vă faceţi mă
dulările voastre roabe dreptăţii spre sfinţenie11 
(Cap. 6, 19).

Fiindcă până acum apostolul a cerut dela dânşii o 
m are exactitate in viaţa lor, poroncindu-li de a fl morţi 
în lume, morţi şi cu păcatul, răm ânând nemişcaţi în 
inspita spre păcate, apoi aceasta s’a r fi părut, multora 
poate ca cevâ greu, mare şi covârşind natura ome
nească. De aceia el voieşte a ară tă  că nu cere cevâ 
peste măsură, şi nici după cât a r  trebui să se ceară 
dela cel ce s ’a bucurat de atâta dar, ci cumpătat şi uşor, 
ia ră  această intenţiune a lui o arată prin trecerea deo-
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data la idei cu totul contrare celor vorbite până acum, 
căci zice: „Omeneşte grăiesc" ca şi cum pare că ar 
zice «grăiesc- din raţionamente omeneşti devenite din 
obicinuinjă». Sau ca aceasta înseamnă expresiunea de 
mai sus, sau că arată cumpătarea cerinţelor sale, care 
nici nu sunt mai presus de cerinţele omeneşti, dupre 
cum zice şi aiurea: „Ispită nu v’a ajuns pre voi, 
decât omenească" (I. Cor. 10, 13), adecă cumpătata 
şi mică. „Că precum v’aţi făcut mădulările voastre 
roabe necurăţeniei şi fără de legei spre fără 
de lege, aşâ acum să ’va faceţi mădulările voastre 
roabe dreptăţii spre sfinţenie11. «Deşi, zice, este 
mare deosebire între stăpâni, totuşi eu vă cor.o măsură 
egală în robie. Trebuia de sigur ca să introduceţi mai 
mult cevâ în robia dreptăţii, şi cu atât mai mult, cu 
cât această robie este mai bună şi mai superioară celei
lalte; totuşi eu nu vă cer nimic mai mult, din cauza 
slăbăciunei intenţiunei voastre». Şi n’a  zis «pentru slă- 
băciimea intenţiunei voastre, sau a  bunei voinţi», ci 
„slăbăciunea trupului vostru11, tăcând mai nesupă
rători U cuvântul, deşi acolo este necurăţenia, iară aici 
sfinţenia, acolo este nelegiuirea, pe când aici dreptatea. 
«Deci, cine poate fi atât de mişel, zice, şi de ticălos, ca 
să nu întrebuinţeze în robia lui Christos măcar pe 
atâta sirguinţă, pe câtă pune în robia păcatului şi a 
diavolului? Prin urmare ascultă cele ce urmează, şi vei 
şti lămurit, ca noi im întrebuinţăm nici măcar această 
mică sirguinţă». Şi fiindcă acestea spuse aşâ Ia întâm
plare nu s’ar fi părut a fi vrednice de credinţă, şi prin 
urinare n’a r fi fost nici bine primite, şi nici nu a r  fi 
suferit cinevâ să audă că nu slujeşte lui Christos, nici 
măcar pe atâta pe cât a slujit diavolului, de aceia prin 
cele ce urmează el pregăteşte ca cuvântul să fie vrednic 
de crezut, punând la mijloc din nou acea robie, şi spn- 
nând în ce feliu. au slujit.

„Căci când eraţi robi păcatului, eraţi slo
bozi de dreptate". Ceiace el Spune aici, aşâ şi este. 
((Când vieţuiaţi în răutate, zice, în necucernicie şi în 
relele cele mai grozave, voi vieţuiaţi cu atâta supunere 
şi ascultare, că nimic bun nu făceaţi». Aceasta va să 
zică expresiunea „eraţi slobozi de dreptate1', adecă 
nu eraţi supuşi ei, ci străini cu totul, fiindcă nu împăr-

12
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ţaţ.i deopotrivă robia, nu slujaţi deopotrivă dreptăţii şi 
păcatului, ci vă predaseţi cu totul răului. Prin urm are 
şi acum, fiindcă v’aţi schimbat şi aţi trecut din răutate 
la dreptate, c drept ca să vă predaţi cu totul virluţei, 
nc mai făcând nici un rău, ca cel puţin să întrebuinţaţi 
o măsură dreaptă, deşi dealtfeliu nu numai ca este o 
marc deosebire între aceste stăpânii, dară e şi o m are 
deosebire între amândouă robiile». Aceasta o şi explică 
el cu multă claritate, arătând la ce anume au slujit 
atunci, şi la ce slujesc acum. Deocamdată nici nu vor
beşte de vătămarea pricinuită prin acea viaţă, ci numai 
de ruşinea câştigată- „Care roadă, zice, aţi avut 
atunci întru acelea, de care acum vă ruşinaţi11 
(Vers. 21)? Astfeliu a fost acea robie, că numai amin
tirea ei pricinuieşte ruşine; şi dacă numai amintirea 
pricinuieşte ruşine, apoi cu atât mai mult înseşi fapta. 
«Aşâ dară voi acum, zice, aţi câştigat îndoit; înlâi că 
v’ati izbăvit de ruşine, şi al doilea că aţi cunoscut în 
fine relele în care vă găsaţi atunci, dupre cum şi atunci 
îndoită erâ şi vătămarea, întâi că făceaţi fapte vrednice 
de ruşine, şi al doilea că nu cunoşteaţi ruşinea, ceiacc 
este mai mare decât faptul dintâi, — şi totuşi aţi stat 
slujind păcatului)).

Deci, după ce a  arătat cu prisosinţă vătămarea 
pricinuită prin faptele de atunci, dela ruşine trece ime
diat la însuşi faptul în sine. Deci, care a fost la urmă 
faptul? „Ca sfârşitul acelora, zice, este moartea”. 
Fiindcă ruşinea nu se pare a fi un lucru atât de greoiu, 
de aceia apostolul trece cu vorba tocmai la ceiace e 
mai grozav decât orico, şi vorbeşte de moarte, deşi 
ajungeau şi ccle vorbite m a i’nainte. Tu poţi pricepccât 
de mare erâ răul, dacă izbăviţi fiind de pedeapsă, totuşi 
de ruşine nu erau izbăviţi. «Ce răsplată aştepţi, zice, 
dela fapte, când, deşi ai scăpat de pedeapsă, totuşi numai 
prin amintirea acelor rele tu roşeşti şi ’ţi acoperi faţa de 
ruşine, cu toate că te găseşti acum în asemenea char? 
Insă nu tot aşa sunt cele ale lui Dumnezeu».

„Iară acum slobozându-vă din păcat, şi fă- 
cându-vă robi lui Dumnezeu, aveţi roada voastră 
spre sfinţenie, iară sfârşitul viaţa veşnica11 
(Vers. 22), adecă roada acelora' chiar şi după izbăvirea 
lor este ruşinea, pe când roada acestora este sfinţenia, 
şi unde este sfinţenie, acolo este şi curaj mare. Roada
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acelora este moartea, pe când a acestora este viata "veş
nică. Ai văzut cum el arată că uneie din acestea rii 
sunt date dejâ, iară altele le avem în speranţă, şi că 
din cete dejâ date, adecă din sfinţenia ce o avem câş
tigată se adeveresc şi cele viitoare, ca viaţa veşnică? 
Ca să nu zici tu ca acelea le avem numai cu speranţa, 
iată ca el arata că dejâ tu ai cules roade: întâi ca te-'ai 
izbăvit de relele acelea, de care numai amintindu-ţi te 
ruşinezi, al doilea că te-ai făcut rob dreptăţii, al treilea 
că te bucuri de sfinţenie, şi al patrulea că tc-ai învred
nicit de viaţa veşnică, iară nu momentană. «Dară chiar 
aşa fiind, zice, slujeşte deopotrivă şi aici. Deşi stăpânul 
acestor din urmă este cu mult mai superior decât al 
ceiorlalte, şi deşi este mare deosebire între slujbe şi 
recompensele ce ie capeţi din ele, totuşi eu nu cer 
nimic mai mult».

După aceia fiindcă a amintit de arme şi de împărat, 
stăruieşte încă în această metaforă zicând: „Pentru 
că plata păcatului este moartea, iară, darul lui 
Dumnezeu viaţă veşnică întru Christos Iisus 
Domnul nostru*‘ (Vers. 23). Zicând «plata păcatului» 
nu a ţinut aceiaşi ordine şi pentru cele bune, căci n ’a 
zis (dară plata succeselor voastre este ...»  ci „iară 
darul lui Dumnezeu" arătând că s’au izbăvit nu 
prin propriile lor fapte, nici că au avut pe Dumnezeu 
datornic, şi că prin urmare ii au primit aceasta ca o 
răsplată a ostenelelor tor, ci că toate acestea s’au făcut 
prin charul Iui. Aşâ că şi de aici se vede superioritatea 
faptului, fiindcă nu numai ca s’au izbăvit de rele şi au 
Lrccut la cele bune, dară încă ca nici măcar nu s’au 
ostenit cât de puţin. Şi nu numai că i-a izbăvit, ci încă 
a dat şi cevâ mai mult, căci a dat şi pe Fiul său cel 
unul născut. Toate acestea le-a băgat apostolul în dis- 
cuţiune, fiindcă a vorbit de char, şi mai departe urmâ 
a doborî legea. Deci, ca nu cumvâ amândouă aceste 
fapte să-i facă mai leneşi, el a introdus ia mijloc cură
ţenia vieţei, deşteptând de pretutindeni pe auditoriu şi 
îndrumându-1 spre fapta bună. Când el numeşte moartea 
plata păcatului, înfricoşază pe auditoriu şi îl asigură de 
cele viitoare. Fiindcă li aminteşte de cele dinainte, prin 
aceasta îi face şi recunoscători, în acelaşi timp îi şi asi
gură mai mult pentru toate cele viitoare'.
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Sfârşind aici cu chestiunile morale, trece iarăşi la 
cele dogmatice, zicând astfeliu: „Au nu ştiţi fraţilor, 
că celor ce ştiu legea grăiesc11 (Cap. i ,  i)? Fiindcă 
mai sus a spus că noi am murit cu pacatul, apoi aici 
arata ca nu numai păcatul nu ne mai stăpâneşte, dară 
nici legea, şi dacă nu mai stăpâneşte legea, apoi cu 
atât mai mult păcatul. Şi îndulcind oarecum -vorba, o 
învederează aceasta p rin tr’un exemplu omenesc.. S’ar 
păreâ ca prin acel exemplu ei vorbeşte de un singur 
lucru, în realitate însă pregăteşte două deodată: întâi, 
că murind bărbatul, femeia nu mai este sub ascultarea 
legei bărbatului, şi nici că mai este cevâ care să o îm
piedice de a deveni femeia* altuia; şi al doilea, că aici 
nu numai bărbatul a murit, ci şi femeia, aşâ că şi li
bertatea de care se bucură ea este îndoită. Dacă murind 
bărbatul ea s’a izbăvit de puterea şi stăpânirea lui, 
apoi cu atât mai mult va fi literă, când şi ea înseşi 
va muri cu păcatul. Dacă un singur fapt petrecut şi o 
poate scapă de puterea legei, dară încă când amândouă 
concurează în ajutoriul ei?

Deci, urmând a trece la dovada celor zise, mai 
’ntâi stăpâneşte auditoriul cu laude, zicând: ,,Au nu 
ştiţi, fraţilor? că celor ce ştiu legea grăiesc'1, 
adecă eu spun de un lucru m ărturisit de toţi, de un 
lucru lămurit, — şi le spun acestea celor ce cunosc cu 
exactitate toate ale legei. „Că legea stăpâneşte pre 
om în câta vreme trăieşte". Nu a zis «pe bărbat, 
sau pe femee» ci „pe ora“, denumire comună ambelor 
sexuri. „Pentru că cel ce a murit, zice, s’a în- 
dreptat dc păcat“ (Cap. 0, 7), şi prin urm are legea 
stă pentru cei vii, ia ră  celor morţi nu li poate poronci. 
Ai văzut cum el a  arătat libertatea îndoită? Aceasta 
deci lăsând a se înţelege exordul acestui capitol, mai 
departe trece cu vorba asupra femeei zicând astfeliu: 
„Că femeia, cu bărbat legată este de lege cu 
bărbatul ce trăieşte, iară dc i-a murit bărbatul 
.ei, s’a dcslegat de legea bărbatului” (Vers. 2).

„Drept aceia trăind bărbatul ei, preacurvă 
se chiarnă, de va fi cu alt bărbat, iară de va 
muri bărbatul ei, slobodă este de lege a nu fl 
ea preacurvă fiind cu alt bărbat” (Vers. 3). Ne-



OMIL.IA. XIII 1 Şi-

contenit, sg învârteşte în jurul acestei idei, şi încă cu 
multă exactitate, fiindcă îl încurajaza şi-l ajută mult în 
ceîace el vra să spună. In rândul bărbatului el pune 
legea, iară în rândul femcci pe toţi credincioşii. Apoi şi 
concluzia' nu o pune după rânducală, căci a r £1 trebuit 
să zică: «aşa că, fraţii mei, legea nu vă mai stăpâneşte, 
căci a murit», însă 11’a zis aşa, ci în propoziţia de faţă 
lasă, a se .înţelege acest lucru, şi numai prin deducţie, 
ca să nu facă cuvântul prea greoiu, introduce pe fenîee 
ca fiind moartă, căci zice: „Pentru aceia fraţii mei, 
şi voi v’aţi omorît legei" (Vers. 4), «aşa că dacă 
şi aceasta s’a petrecut, ca şi aceia, şi dacă aceiaşi liber
tate v’a procurat,- apoi ce va împiedică de a nu fi pe 
placul legei, când faptul acesta cu nimic nu -vatămă?» 
„Că femeia cu bărbat, legată este de lege cu 
bărbatul ce trăieşte" zice. Unde sunt acum cei ce 
defaimă legea? Audă aici, cum Pavel fiind silit de îm
prejurări şi totuşi nu’i desfiinţază autoritatea, ba încă 
vorbeşte lucruri mari de autoritatea legei, dacă trăind 
ea Iudeul este legat, iară acei ce calcă legea şi o părăsesc 
fiind vie, sunt taxaţi de preacurvari. Dară dacă au pă
răsit-o după ce a murit, nu este nimic de mirare, pentru 
că şi printre oameni nu este defăimat cel ce face aşă. 
„Iară de a murit bărbatul ei, zice, s’a deslegat 

j de legea bărbatului". Ai văzut cum prin acest exem
plu arată că legea este moartă? Insă nu o face aceasta 
în deducţie, ci din exemplu se înţelege numai. „Pentru 
aceia trăind bărbatul ei, preacurvă se chiamă, 
de va fi CU alt bărbat". Priveşte cum el stăruieşte 
mereu în acuzaţiunile ce le aduce celor ce calcă legea 
fiind ea vie. Dara după ce iegea a încetat, la urm ă cu 
cea mai rnare siguranţă îi face pe plac, fiindcă de aici 
încolo nu mai vatămă credinţa cu nimic.

„Că trăind bărbatul ei, preacurvă se chiamă, 
daca va fi cu alt bărbat. . ,  Pentru aceia, fraţii 
mei“ — după care a r fi fost natural de a*zice «legea mu
rind nu sunteţi judecaţi de preacurvari, dacă vă daţi altei 
legi, dupre cum nici femeia care se dă altui bărbat după 
moartea bărbatului ei legiuit)), însă nu spune aşă, zic, ci 
„si voi v’aţi omorît legei",-iară dacă sunteţi morţi, 
apoi nu mai sunteţi sub lege. Că dacă bărbatul murind.
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femeia lui nu mai este răspunzătoare, cu atât mai mult 
încă când a seapat de puterea legei murind şi ea. Ai văzut 
înţelepciunea lui Pavel, cum a dovedit că legea chiar 
voieşte ca să se depărteze cineva de ea, şi să devină 
femeia altui bărba t1* «Nu împiedecă, zice, ca femeia să 
trăiască cu alt bărbat, murind bărbatul ei dinîâi. Şi 
cum se face încă, că chiar trăind bărbatul, ea permite 
ca femeia să se despartă căpătând carte de despărţire 
dela dânsul?» Dară aceasta nu o pune aici, căci a r fi 
fost ca o vinovăţie a  femeilor; chiar dacă legea per
mitea aceasta, totuşi el dacă a r fi spus-o aici, nu a r  fi 
putut fi scăpat de învinovăţire. Când cineva are biru
inţa asigurată din desfăşurarea îm prejurărilor încercate 
şi necesare, nu mai caută cele prisoselniee. Aşa face 
Pavel peste tot locul, când nevoea o cere, căci el nu 
este limbut.

Dară faptul minunat este, că înseşi legea ne scapă 
de răspundere, când noi ne depărtăm de ea, astfeiiu că 
noi atunci facem voea Iui Christos. Fiindcă şi el a murit, 
şi noi am murit, deci îndoită este şi desfiinţarea legei. 
Apostolul însă nu sc mulţămeşte numai cu aceasta, ci 
pune şi cauza. El n’a spus de moarte îu mod simplu, 
ci pune la mijloc iarăşi faptul care a lucrat toate acestea, 
adecă crucea, constituindu-ne prin aceasta responzabili. 
«Nu v’aţi izbăvit cum s’a r  întâmplă, zice, ci prin moartea 
stăpânului. „V’aţi omorît legei, zice, p r in  trupul 
lui Christos11. Şi nu numai de aici îi aţîţă, ci şi dela 
superioritatea bărbatului de al doilea, pentru care şi 
adaoge: „ca să fiţi voi a i altuia, ai celui în v ia t 
din m o r ţ i '\  Apoi ca nu cumvâ să zică ii: «dară ce? 
şi dacă nu voim de a ne însoţi cu aî doilea bărbat ? — 
fiindcă legea nu face preacurvă pe femeia văduvă care 
se mărita de a doua oară, dară nici nu o sileşte să se 
mărite», ca să nu zică aceasta, deci, apostolul ara tă  că 
chiar din faptele petrecute noi a r  trebui să ne hotărîm 
de a face aşa, dupre cum şi aiurea mai lămurit încă 
o spune: „Au *nu ştiţi că trupul vostru este locaş 
Duchului s f în t ..’ şi n u  sunteţi ai voştri?" şi 
iarăşi „ca sunteţi cumpăraţi cu preţ", şi iarăşi: 
„ n u  vă faceţi robi o am en ilo r"  (i Cor. 6, 19. 7,23), 
şi iarăşi: „Unul a  murit pentru toţi, ca cei ce 
viază să nu m a i vieze loru ’şi, ci celui ce a
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murit pentru ii“ (II Cor. 5, 15). Aceasta tocmai ni dă 
a înţelege şi a id  prin expresiunea „prin trupul lui“. 
Apoi ne îndeamnă şi la speranţe mai bune, căci zice: 
„ca să aducem roadă lui Dumnezeu". «Atunci, 
zice, aduceaţi roadă morţii, iară acum lui Dumnezeu».

. „Căci când eram în trup, patimile păcatelor 
cele prin lege se lucrau întru mădulările noastre, 
ca s ă  aducă roadă morţii" (Vers. 5). Ai văzut câş
tigul bărbatului dinlâi? Şi nu zice «când eram în lege», 
pretutindeni păzindu-se ca să nu dea pricină ereticilor, ci 
„Când eram în trup“ adecă în laptele cele rele în 
viaţa trupească. Şi iarăşi nu zice, că dacă înainte de 
aceasta erau în trup, apoi acum au ajuns în fine fără 
trup, şi nici nu spune că cauza păcatelor de atunci a  
fost legea, dară nici nu o apară de ură; s’a păzit cu 
alte cuvinte de a fi acuzatoriu aspru al legei, şi numai 
păcatele le-a scos la iveală. Cel ce poronceşte multe 
unuia care nu voieşte a se convinge, de sigur că în loc 
să-l facă pe acela de a se depărta de păcate, el din 
contra va face, şi mai mult încă va spori în păcate. 
Şi nici nu zice «patimile păcatelor celor facutc sub lege» 
ci „Cele ce prin lege" adecă cele cunoscute, cele în
vederate prin lege. Apoi ca nici pe trup să nu-1 acuze, 
priveşte că el n’a  zis «păcatele pe care le lucrau mădu
lările voastre» ci „care se lucrau întru mădulările 
voastre", arătând prin aceasta că începutul râului era 
din altă parte, dela raţionamentele omului şi dela libera 
lui voinţă, iară nici de cum dela mădulările trupului. 
Nu chitara singură este în stare de a produce sunete 
armonioase, ci sufletul muzicantului o sileşte să producă 
acele sunete. Prin urmare şi aici nu trupul este mădu- 
lariul cel fals sau displăcut, ci propria noastră mtenţiune 
şi liberul arbitru, caro purced din sufletul nostru.

„Iară acum ne-am slobozit de lege“ (Vers. 
6). Vezi cum aici el cruţă şi trupul şi legea în acelaşi 
timp? Căci n’a zis: «că legea s’a desfiinţat» sau că 
«trupul s’a desfiinţat» ci „că noi ne-am slobozit". 
Şi cum ne-am slobozit de lege? Adecă că omul cel vechiu, 
stăpânit de păcat, a murit "şi s’a  îngropat, ceiace o şi 
învederează prin expresiunea urm ătoare: „murind noi 
în aceia întru care eram ţinuţi", ca şi cum parecă
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a r zice: «legătura care ne ţinea, s ’a rupt şi a murit, 
aşa că ceiaee ne ţinea — adecă păcatul — nu mai pre
domină acum. Insă ca sa nu cazi din nou, şi nici sa 
devii mai leneş, deşi te-ai slobozit, totuşi vei sluji din 
nou în alt mod, adecă „întru înoirea duchului, iară 
nu întru vechitura literei“. Dară ce este, ceiaee el 
spune aici? E ra necesar ca aceasta să o descopere aici 
chiar, ca atunci când vom ajunge la pasajul ce tra 
tează despre aceasta dogmă, sa nu ne tulburam. «După 
ce Adam a păcătuit, zice, şi trupul lui a devenit muri- 
toriu, şi a primit în el multe defecte naturale, - -  după 
aceia, zic, şi calul a  devenit mai greoiu la mers şi 
mai rău înfrânat, lipsindu-i zăbala necesară; ■— însă 
Christos venind ni l’a făcut mai sprinten şi mai uşurel 
prin botez, inişcându-1 cu pintenele duchului. De aceia 
nici că ni mai stau acum în cale aceleaşi prăpăstii ca 
la cei vechi, din care cauză nici drumul nu eră aşa de 
uşor pe atunci. Dc aceia şi Christos nu ni cere numai 
a fi curaţi de omoruri, dupre cum legea cerea celor 
vechi, ci a fi curaţi şi de mânie; nu ni poronceşte 
numai dc preacurvie să fugim, ci chiar şi de privirea 
ne 'frânată; nu ni poronceşte numai de a fugi de ju 
rământul fals, ci chiar a ne păzi şi de jurămintele 
drepte, şi ni mai poronceşte ca pe lângă prietenii şi 
rudele noastre să iubim şi pe duşmani chiar. Şi cu un 
cuvânt în toate celelalte el ni-a deschis un cerc mai 
larg de activitate spirituală, iară daca nu vom ascultă, 
ne ameninţă şi cu gheena, arătând că cele cerute nu 
depind dela ambiţiunea celor ce se luptă pentru ele, ca 
de pildă fecioria şi sărăcia de bună voie, ci că sunt 
impuse şi numai decât trebuie a le săvârşi. Toate aceste 
poronci sunt dintre cele absolut necesare şi urgente, 
iară cel ce nu le îndeplineşte va fi aspru pedepsit». De 
aceia a  şi zis el: „De nu va prisosi dreptatea 
voastră mai mult decât a Cărturarilor şi a Fa
riseilor, nu veţi intră în împărăţia ceriurilor" 
(Math. 5, 20), fiindcă cel ce nu se uita la îm părăţia 
ceriurilor, hotărît lucru că va cădea în gheena. De aceia 
şi Pavel ziceă: „păcatul să nu vă stăpâniască, 
ca nu mai sunteţi sub lege, ci sub char“, şi 
aici iarăşi: „ca să slujim întru înoirea charului, 
iară nu întru vechitura legei". Nu mai este acum



OMILIA XIII 185

litera care condamnă, adecă legea cea veche, ci duchul 
carele ajuta. De aceia când printre cei vechi se arăta 
câte odată vr’un caz de feciorie, eră un fapt foarte ui- 
mitoriu, pe când astăzi virtutea aceasta s’a împrăştiat 
pe toată iaja pământului. Chiar şi moartea puţini băr
baţi erau cari să o nesocotească, pe când astăzi în sate 
ea ..şi-în'cetăţi sunt o mulţime nenumărata de mucenici, 
mulţime compusă nu numai din bărbaţi, ci şi din femei.

Deci, după ce a  zis acestea, ivindu-se iarăşi o an- 
tithesă o desleagă, iară în deslegarea ei întrebuinţază 
ideile şi expresiunile pe care le voieşte. De aceia nici 
că introduce mai dinainte deslegarea ei, ci tocmai acum 
prin contrazicerea din pasajul următoriu, ca astfeliu în 
deslegarea ci el să aibă ocazie de a  spune ceiace voieşte, 
şi acuzaţiunea ce li-o aduce să fie mai uşoară de primit. 
Fiindiîă mai sus a zis: „întru înoirea duclm Lui, iară 
nu întru vechitura literei1', apoi a adaos imediat:
„Ce dară vom zice? Au doară legea păcat este?
Să nu fîe“ (Vers. 7). Şi cu toate acestea tot el a  fost 
zis mai sus: „Patimile păcatelor cele prin lege 
se lucra intru mădulările noastre'* şi „Păcatul 
sa nu vă stăpânească, că nu mai sunteţi sub 
lege11 şi că: „nu mai este lege, nici călcare a 
legei11 şi „legea a intrat, ca să prisosască (înmul- 
ţască) păcatul" şi că „legea mânie lucrează*1. 
Deci, fiindcă toate acestea s’a r  păreâ că sunt zise spre 
defăimarea legei, apoi apostolul ca şi cum pare-că ar 
îndreptă o asemenea bănuială, vine şi pune aici o an- 
tithesă, zicând: „Ce dară vom zice? Au doară legea 
păcat este? Să nu fie“. Mai inainte de construcţia 
acestei antithese el a oprit pe auditoriu de toate acele 
fapte, câutând a şi’l famaliarizâ, şi îndreptând pe cel ce 
se scandaliza, dară acum după ce acela a auzit şi s’a °  
informat despre dispoziţia apostolului, iată că împreună 
cu aceia întreabă dacă ’ cciace el grăieşte este sau nu 
adevărat, şi dacă nu cumva îl bănuieşte pe dânsul. De 
aceia punând antithesa, ia pe lângă dânsul şi pe audi
toriu, căci n’a zis «deci, ce aşi zice»1? ci ,,ce vom zice?11 
ca şi cum pare-că a r sta de faţă biserica întreabă adu
nata, având acelaşi gând şi aceiaşi părere, şi ca anti
thesa aceasta nu de dânsul se desleagă, ci de întreaga
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biserica, de consecinţa naturală a celor vorbite, şi de 
însuşi adevărul lucrurilor petrecute. «Cum ca litera ucide, 
zice, nimeni nu va contrazice, şi cum că duchul înviază, 
iarăşi este dovedit, şi nimeni nu se va găsi care să se 
certe pentru aceasta. Deci, dacă toate acestea sunt de 
toţi mărturisite, apoi ce am putea spune de lege? Că este 
legea păcat% Să nu fie. Eu aşa zic, dară tu dacă poţi, 
desleagă nedon ieri rea». Ai văzut cum cl a luat cu sine 
pe contrazicătoriu, şi cum în acelaşi timp luându’şi 
demnitatea lui de dascal vine de desleagă antithesa? 
Şi care este deslegarea ei? Că legea nu este păcatul, 
căci „păcatul nu l-am cunoscut fără numai prin 
iege“ zice mai departe. Priveşte înţelepciune la apostol! 
Ceiace legea nu este, el a demonstrat-o prin antithesă, 
ca apoi nimicind acea credinţă, pe deoparte să facă pe 
placul Iudeului, iară pe dealtă parte sâ-1 convingă d e a  
primi ceiace este mai puţin, adecă minimum. Şi care e 
acel minimum? „că păcatul nu l-am cunoscut, 
fără numai prin iege“

„Că şi pre pofta nu o aşi fi ştiut, de n’ar 
fi zis legea, să nu pofteşti"! Ai văzut cum câte 
puţin el arată  legea nu numai acuzătoare a păcatului, 
ci pe nesimţite o dă la iveală şi ca pregătitoare a lui? 
De sigur că aceasta nu s’a întâmplat dm cauza ei, ci 
din cauza Iudeilor nerecunoscători. Tot odată prin aceste 
pasaje apostolul s ’a încercat ca să astupe şi gura Mani- 
cheilor, cari învinovafau legea, căci după ce zice: „Că 
păcatul nu l-am cunoscut, fără numai prin lege, 
că şi pre poftă nu o aşi fi ştiut, de n’ar fi zis 
legea să nu pofteşti", adaoge im ediat: „Şi pricină 
luând păcatul prin poroncă, a lucrat întru mine 
toată pofta" (Vers. 8). Ai văzut, cum el a scăpat le^ea 
de orice acuzaţi uni ? «Pricină, zice, luând păcatul, iară 
nu Ieşea, a sporit în mine pofta, şi s’a  făcut contrariul 
de ceiace voia legea, ceiace vineâ din slăbăoiune, iară 
nu din răutatea legei». Când noi poftim, şi după aceia 
suntem împiedecaţi, văpaea poftei se stinge. Insă cu legea 
nu s’a petrecut aşâ, căci ea a împiedecat ca să abata pe 
om dela păcat, dară păcatul, adecă lenea şi părerea ta 
cea greşită au ajuns la rău în loc de bine. Dară vinovă
ţia aceasta nu este a  doctorului, ci a bonlavului, care
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a întrebuinţat rău medicamentul prescris. Nu de aceia 
a dat legea, ca să aprindă pol la, ci ca să o stingă; dară 
dacă s’a întâmplat, cu totul din contra, vina nu este a 
ei, ci a noastră. Nici doctorul nu a r puteă fi învinovăţit 
cu dreptate, dacă n’a dat voie celui bolnav dc friguri 
ca să’şi încarce stomahul cu apă rece, chiar şi daca pofta 
ceiui bolnav a r spori încă mai mult în îndeplinirea acelei 
dorinţi vătămătoare lui, fiindcă datoria doctorului este 
de a opri, iară a se păzi e treaba celui Iwlnav. Şi ce 
urmează dacă păcatul a luat pricină din lege? — fiindcă 
şi inulfi dintre cei răi îşi iau motivul relelor lor din

Koroneile cele bune. Şi diavolul aşa a pierdut pe luda, 
indcă cufundându-1 în iubirea de argint l-a lăcut ca 

să fure d in aj utoareîe săracilor, — însa pentru aceasta 
nu erâ de vină punga ce î se încredinţase spre păstrare, 
ci intenţiunea lui cea rea şi vicleană. Şi Eva făcând pe 
Adam ca să mănânce din pomul acela, l-a scos din raiu, 
dară cauza scoaterei lui de acolo nu a fost pomul, deşi 
dealtfelîu pricina el a fost. Dară dacă apostolul vorbeşte 
de lege cu asprime, să nu te minunezi, fiindcă este foarte 
grăbit, şi nu lasă bănuitorilor nici-o ocazie ca să se 
acaţe de ceie vorbite. De aceia şi pune multă grabă a i  
să îndrepteze totul în pasajul prezent. Deci, cele vorbite 
aici să nu le examenezi despoiate de cele precedente, 
ci adaogă la ele şi subiectul, din care sunt rezultate 
acestea, în acelaşi timp judecă şi furia Iudaică, şi ambi
ţiunea lor cea îndărătnică, pe care voind a o resturna 
cu totul, se pare că atacă legea cu asprime, pe când el 
nu are intenţiunea de a defăimă legea, ci ca să li moă'e 
îndrăzneala lor. Dacă vina a r  fi fost a  legei, adecă că 
din ea a luat păcatul pricină, sau mai bine zis că ea a 
fost cauza păcatului, apoi s’a r puteâ găsi mulţi cari să 
spună, că aceasta se întâmplă şi în legea nouă, fiindcă 
şi aici sunt multe legiuiri, adecă multe poronci date, şi 
pentru fapte cu mult mai superioare, şi tot acelaşi lucru 
a r puteâ vedeâ ci ne vă şi aici, nu numai în privinţa poftei, 
ci şi pentru orice răutate. „Dacă nu aşi fi v en it, zice, 
şi nu li-aşi fi spus lor, păcat nu ar aveâ“ ţioan 
15, 23). «Doci, iată, a r  puteâ zice cinevâ, că păcatul îşi 
are începutul de aici, adecă din venirea lui Christos pe 
pământ, şi tot dc aici vine şi mărimea osândei». Şi iarăşi 
Pavel discutând despre char, zice „Cât d e  rnai amară 
muncă socotiţi că va luâ cel ce a călcat pro
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Fiul lui Dumnezeu*' (Ebr. 10, 29). Deci, şi cea mai 
am ară pedeapsă, s’a r zice c ă ’şi a re  cauza de aici, adecă 
dela cea mai mare binefacere a lui Dumnezeu. Deasemenea 
s’a r puteâ zice că şi Elinii sunt fără de respuns, ca fiind 
cinstiţi cu înţelepciune, şi cunoscând frumuseţa făpturei, 
şi prin ea putând a  se înălţă la creator iu, totuşi nu au 
întrebuinţat bine înţelepciunea lui Dumnezeu. Ai văzut, 
cum peste tot locul se pot scoate cauzele unei pedepse 
mai mari, eluar din faptele cele mai bune petrecute în 
omenire? Dară nu pentru aceasta vom acuză noi bine
facerile lui Dumnezeu, ci chiar mai mult le vom admiră 
şi după aceasta, şi vom defăimă numai intenţiunea celor 
ce le în trebui nţază în fapte contrare celor bune. Tocmai 
aceasta o spunem şi cu privire la lege. «Dară, zici tu, 
aceasta este uşor de priceput, însă spune-ne ceiace este 
nepriceput: cum de zice apostolul, că ,,şi pre poftă DU 
o aşi îi ştiut, de n’ar fi zis legea: să nu pofteşti" 
fiindcă dacă omul nu a ştiut ce este pofta mai ’namte 
de a primi legea, cum de a  fost potopul? De ce a ars 
Sodoma?». Deci, ce vom zice noi? Apostolul vorbeşte 
aici de pofta cea agravată, sporită şi ieşită din hotarele 
firei. De aceia nici nu zice el «că a lucrat intru mine 
pofta» ci „toată pofta1*, dând a înţelege aici groză
venia faptelor. «Şi care e câştigul le^ei, zici tu, dacă 
patima a  sporit? Nici unul; ba încă şi paguba este 
mai mare». D ară vina nu a  fost a  legei, ci a celor ce 
au primit legea. Că dacă păcatul a  lucrat întru mine 
toata pofta prin lege, adecă având pricină legea, apoi 
nu a fost aceasta intenţiunea legei, ci cu totul din contra. 
«Dară, zici tu, în urma legei, păcatul a devenit mai 
puternic şi mai grozav». Insa nici aceasta nu este vina 
legei, ci a  ne recunoştinţei acelora.

„Că fără de lege păcatul era mort", zice, 
adecă că nu eră  atât. de cunoscut. Ştiau şi cei mai 
’nainte de lege că păcătuiau, însă mai exact au aflat 
după darea legei, şi de aceia erau şi mai mult răspun
zători. Nu este tot una: de a aveâ acuzat,oriu numai 
natura, şi după aceia pe lângă natură a mai aveâ ca 
acuzatoriu şi legea, care nc’ncetat ţi-a spus pe faţă 
toate păcatele de care trebuia să te păzeşti.

„Şi eu trăiam fără de lege oarecând“ (Vers. 
9). Şi când ? spune-mi. Mai ’nainte de Moisi. Priveşte, 
cum el se încearcă a ară tă  îngreuiată natura omenească,
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din câte a făcut şi din câte n’a făcut Dumnezeu. «Dară 
pe când eu trăiam iară de lege, zice, nu eram atât de 
condamnat». „Iară viind poronca, păcatul a în
viat, iară eu am murit" (Vers. IO). Aceasta s’a r  
părea că este acuzaţi une adusă contra legei, dară dacă 
cineva a r examinâ cu amănunţime, a r  puteâ găsi aici 
o mare laudă adusă legei. El n’a arătat că pacatul a 
stat de faţă neexistând' mai ’nainte, ci că erâ ascuns, 
ceiace este o marc lauda adusă legei; căci (îacă mai 
’nainte de ea păcăluiau pe nesimţite, după venirea ei 
însă, chiar dacă nimic alt n’ar fi folosit, cel puţin au 
putut să afle exact că au păcătuit, fapt care nu este 
mic şi de nebăgat în sama pentru izbăvirea dc rău. 
Dară dam nu s’au izbăvit de rău, nimic nu se poale 
impută legei, care totul a făcut pentru aceasta, ci toată 
vinovăţia se întoarce asupra intenţiunei celor ce an 
primit-o, intenţiunc carc erâ conruptă contra oricărei 
aşteptări. Dară apoi a susţinea că prin cele ce se folo
seşte cineva este vătămat, nici nu se împacă cu bunul 
simţ. De aceia şi ziceâ: ,,şi mi S’a aflat IDÎe pO- 
ronca aceasta care erâ spre viaţă, a fi spre 
moarte". Nu zice «s’a făcut moarte» sau «a născut 
moartea» ci „S’a  aflat." explicând astfel iu noutatea şi 
curiozitatea unei asemenea absurdităţi, ia ră  totalul îl 
întoarce asupra capului lor. «Dacă voiai să ştii scopul 
legei, zice, ai fi aflat că ea duceâ la viaţă, şi de aceia 
a fost dală; dară daca s’a întâmplat de aici moartea, 
apoi vina este a  celor ce au primit poronca, că nu 
i-a dus la viaţă», Tot această idee mai lăm urit încă o 
arată în pasajul următoriu, zicând: ,,Ca păcatul luând 
pricină prin poronca m’a amăgit, şi prin aceia 
m ’a  omorît" (Vers. 1 1). Al văzut cum peste tot locui 
el se acaţă de păcat, iară legea o scuteşte de orice în
vinovăţire ?

De aceia şi adaoge: „Drept aceia legea sfinta 
este, şi poronca sfîntă, şi dreaptă, şi bună“ 
(Vers. 12). Dară de voieşti, vom aduce la mijloc şi ex
plicările ce le fac unii falşificatori ai acestor idei, căci 
astfeliu şi cele ce noi vorbim, vor fi mai clare, linia 
zic că cele spuse dc apostol nu sunt cu privire la legea 
lui Moi si, ci la legea naturală, iară alţii spun ca se vor
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beşte de legea dată lui Adam în raiu. Şi cu toate acestea 
peste tot locul scopul lui Pavel era de’ a scăpa legea de 
învinovăţire, pe când faţă de legea naturală şi de acea 
dată lui Adam, el nu aveâ nici un cuvânt de a le dis
cută aici, — şi cu drept- cuvânt, fiindcă Iudeii cu legea 
lui Moisi spariau şi înfricoşau pe alţii în certele şi dis
putele ce le aveau pentru ciiar. Poronca dată lui Adam 
în raiu, nu se vede nicăiri numită de Pavel lege; nici 
el şi nici altul nu a numit poronca lege. Dara pentru 
ca  chiar din cuvintele lui să se facă aceasta mai lă
murită, să le examinăm, îndreptându-ne cuvântul ceva 
puţin mai sus. Discutând cu dânşii despre viata cea 
exactă, zicea: „A.U nu ştiţi, fraţilor, că legea stă
pâneşte pre om în câtă vreme trăieşte?.. De 
aceia şi voi v’aţi omorît legei“. Deci dacă aceste 
vorbe sunt zise pentru legea naturală, atunci ne vom 
găsi că nu mai avem lege naturală, şi dacă aceasta <3 
.adevărat, apoi atunci suntem mai dobitoci decât dobi
toacele necuvântătoare! Dară nu este aşa, nu. Despre 
cele din raiu nici nu este nevoie de a ne certa, şi ca 
să  nu ne luăm o osteneală zadarnică, noi ne voiri servi 
cu cele mărturisite. Cum deci zice e l : ,,Păcatul nu 
1-ain cunoscut, tară numai prin lege?“ El nu 
spune aici de necunoştinţa totală a păcatului, ci de o 
cunoştinţă mai exactă. Dacă acestea sunt zise pentru 
legea naturală, apoi atunci ce raţiune a r avea expresiunea: 
„Iară eu trăiam fără de lege oarecând?“ — 
căci nici Adam, şi nici altul dintre oameni a trăit vre
odată fără legea naturală. Odată a plăsmuit Dumnezeu 
şi legea naturală, şi pe om, şi acea lege o a aşezat în 
el, stabilindu-i astfeliu un convieţuitoriu sigur cu în
treaga natură. Afară de aceasta nu se vede nicăiri că 
apostolul a r  fi numit legea naturală poronca, pe când 
legea lui Moisi o numeşte poroncă dreaptă şi sfintă, şi 
lege duchovniceasca. Legea naturală nu ni s’a dat de 
duch, fiindcă şi barbarii, şi Elinii, şi toţi oamenii de pe 
faţa pământului au această lege. De aici este învederat, 
că apostolul spune peste tot locul aici de legea lui 
Moisi. De aceia o numeşte şi sfîntă, zicând: „Drept 
aceia legea sfîntă este, şi poroncă sfîntă, şi 
dreaptă, si. bună“.. Dacă însă, Iudeii şi după lege au 
■devenit necuraţi, nedrepţi şi lacomi, apoi aceasta nu
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desfiinţară însuşirea cea bună a legei, dupre cum nici 
necredinţa lor nu doboară credinţa în Dumnezeu. Din 
toate acestea este învederat că apostolul vorbeşte aici 
de legea lui Moisi.

„Deci oare ce erâ bun, zice, s’a făcut mie 
moarte? să nu fie; ci păcatul ca să se arate 
păcat” (Vers. 13), adecă ca să se arate cât de mare 
rău este păcatul, intenţiunea cea leneşă şi trândavă, şi 
aplecarea omului spre mai rău, şi în fine înseşi fapta, 
şi părerea lui cea conruptă, — căci aceasta este cauza 
tuturor relelor. Apostolul măreşte chiar păcatul, spre 
a  învedera superioritatea charuiui lui Christos, şi învaţă 
pe om să cunoască din ce râu mare a izbăvit neamul 
omenesc, care cu toate medicamentele doctorilor deve
nise mai rău, şi mai mult sporiă prin piedicile puse. De 
aceia şi adaoge, zicând: „ca să-se facă peste mă
sură păcătos (greşit) păcatul prin poroncă". 
Ai văzut cum peste tot locul păcatul este împletit cu 
poronca? Ai văzut, cum apostolul tocmai prin cele prin 
care se acuza legea arată încă mai mult valoarea legei? 
Că nici n’a făcut ea vr’un lucru mic şi nebăgat în samă, 
arătând ce rău mare este păcatul, descoperind şi dând 
în privelişte veninul lui, şi punându-1 în mijloc. Aceasta 
a  învederat-o zicând: „ca să sc facă peste măsură 
păcătos (greşit) păcatul prin poroncă", adecă să 
se arate ce feliu de rău mare este păcatul, şi câtă vă
tămare pricinuieşte el, ceiace s’a învederat şi prin po
roncă. Din toate acestea arată şi covârşirea charuiui 
faţă de îege, covârşirea, zic, adecă superioritatea, iară 
nu lupta lui cu legea. Tu nu vedea numai aceia, că 
cei ce au primit lege?- au devenit mai răi, ci gândeş- 
te-te că ea nu numai că nu voia a se întinde răul mai 
departe, ci se încercă chiar de a tăia şi pe cel ce exista 
mai dinainte. Dacă, însă, n’a putut face aceasta peste 
tot locul, tu încununează pe cel ce din propria sa inten- 
ţiune a fost bun, în acelaşi timp înc-hină-te mai mult 
puterei lui Christos. de vreme ce tăind din rădăcină 
un rău atât de variat, mare şi primejdios, l’a nimicit 
c,u totul. Când auzi de păcat, să nu’ţi închipui că el ar 
fi o putere oarecare în fiinţă, o putere existentă, ci o 
faptă rea, care pururea se naşte şi dispare, şi nu există 
mai ’nainte de naştere, precum şi după naştere iarăşi
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dispare. De aceia şi legea a fost data; însă legea nici
odată nu se da pentru desfiinţarea celor naturale, ci 
pentru corijarea faptei rele provenită din intenţiunea 
îăptuitorukii. Acest luc.ru îl ştiu toţi legiuitorii profani, 
şi întreaga suflare omenească. Orice legi au menirea 
de a împiedecă numai faptele rele izvorâte din lenea 
şi trândăvi rea omului, şi nu făgăduiesc câtuşi de puţin 
de a tăia din rădăcină cele moştenite dela natură, 
fiindcă nici nu e cu putinţă. Cele dela natură rărnân în 
noi nemişcate, ceiace de multe-ori am spus vouă în con- 
vorbirile noastre.

*) De aceia lăsând la o parte aceste lupte de idei, 
să ni exercităm iarăşi mintea în chestiuni morale, deşi, 
dreptul vorbind, şi luptele acestea sunt o parte oare
care din cele dinainte. Dacă noi alungam rautatea şi în 
locu-i introducem virtutea, prin aceasta vom învaţă şi 
pe alţii lămurit, că răul nu din natura este rău, iară 
celor ce întreabă de unde este răul, li vom puteâ cu 
uşurinţă a  li închide gura nu numai cu vorbe, ci şi cu 
fapte, de oarece împărtăşindu~ne de aceiaşi natură ca şi 
dânşii, noi totuşi ne-am izbăvit de răutatea lor. Să nu ne 
uităm numai ia aceia, că virtutea este însoţită de multe 
oslenele, ci şi la faptul că este cu putinţă de a o înde
plini; şi daca vom încercă cu stăruinţă, vom vedea 
cât de uşor ni va fi în realizarea ei. Dc cumvâ ’mi vei 
spune de plăcerea izvorîtă din rău, spune-mi tot odată 
şi despre sfârşitul răului, fiiindcă totdeauna răul duce 
la moarte, dupre cum şi virtutea ne conduce la viaţă. 
Mai mult încă; dacă crezi, să examinăm *pe fiecare din 
aceste două chiar mai ’nainte de sfârşit, şi vom vedea 
răutatea plină de dureri şi scârbe, iară virtutea încăr
cată de plăcere. Ce poate fi mai dureros, spune-mi, ca 
o conştiinţă rea? şi ce poate fi mai plăcut ca o spej 
ranţă bună? Nimic nu ne apasă şi nu ne strâmtoreaza 
atât de mult, ca o (conştiinţă rea, şi nimic nu ne liniş
teşte şi nu ne face chiar de a sbură câte puţin, ca o 
conştiinţă bună. Aceasta se poate şti şi din cele ce se 
petrec cu noi. Cei ce stau prin închisori şi ’şi aşteaptă 
osânda, chiar de s’a r  bucură de cele mai mari dezmer- 
dări, totuşi trăiesc mai dureros decât cerşetorii, cari, 
deşi în tră aşa zicând pe uşa cea strâm tă şi îngustă, au

') Partea morală. Despre diferitele moduri de morţi, sau m or
tificaţi] ; con tra  iubitorilor de a rg in t şi con tra  lacomilor. ( VeronJ.
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însă cu ii conştiinţa bună şi liniştită. Aşteptarea relelor 
nu-i lasă pe aceia dc a simţi dezmerdările ce le au la 
indămână. Şi ce vorbesc eu de cei închişi ? Meşteşugarii 
cari muncesc şi’şi petrec întreaga zi în os lene le, stau 
cu mult mai bine decât cei ce se învârtesc pe drumuri 
.degeaba, şi caută să se îtnbogăţască, avându-şi conşti
inţa lor rea. Şi pe gladiatori de aceia îi jălim, deşi 
dealtmintrelea ii vedem prin câreiume îmbătându-se, 
ospătându-se şi dezmerdându-se mai ’nainte de a întră 
in lupte, şi-i considerăm mai nenorociţi decât toţi, pentru 
că nenorocirea sfârşitului ce-i aşteaptă este cu mult 
mai mare decât plăcerile ce le-au gustat cu puţin mai 
’nainte. Dară dacă li s’ar părea plăcută această viaţă a 
lor, aduceţi-vă aminte dc cuvântul pe care .necontenit 
vi-1 spun, că nimic nu este de m irare ea acel care vie
ţuieşte în răutate, să nu caute a fugi de întristarea şi 
amarul răului. Că iată de pildă cum un fapt atât de 
blestemat, celor ee’l fac li se pare a fi vrednic de iubit. 
Dară noi nu’i fericim pentru aceasta, ci încă mai mult 
îi jăiim, fiindcă, nici nu cunosc relele în care se găscsc. 
Ce ai puteâ să-mi spui de preacurvari, cari pentru o 
plăcere scurta sufăr o robie nedemnă, cheltuială de bani, 
frică încontinuu, şi cu un cuvânt duc viaţa lui Cain, ba 
chiar mai grozavă decât a aceluia, căci se tem de cele 
prezente, iară de cele viitoare tremură, şi bănuiesc, ca 
duşmani ai lor pe prietini ca şi pe neprietini, pe cei ce 
ştiu a i  şi pe cci ce nu ştiu! Şi încă nu stau numai aici, 
spre a se izbăvi de această agonie, ci cugetul lor li năs
coceşte multe visuri pline de groază şi-i spăric cu dea- 
celea ce s’a r  puteâ întâmplă.

Dară nu tot aşa se petrec lucrurile cu omul înţe
lept, ci el îşi petrece întreaga viaţă in pace şi liber
tate multă. Pune deci în comparaţie acea plăcere scurtă 
cu valurile cele multe rezultate din ea, corn par-o după 
aceia şi cu durerea scurtă a înfrânărei, cum şi cu lini
ştea unei vieţi veşnic neturburate, şi atunci vei vedeâ. 
că această viaţă este cu mult mai plăcută decât aceia. 
Cel ce voeşte a răpi avutul altuia şi a se aruncă asupra 
averilor străine, oare nu sufere o mulţime de dureri, 

.spune-mi, alergând în toate părţile, colachind slugile, 
pe cci liberi, pe portari, ameninţând, înfricoşând, pur- 
tăndu-se cu neruşinare, privigiiind, trem urând în fiece 
moment, şi bănuind totul? Dară nu tot aşă este cel ce 

. dispreţueşte averile, ci el se bucură de cea mai rnare
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mulţămire trăind în linişte şi în cea mai mare sigu
ranţă. Şi toate celelalte părţi ale răului dacă a r  voi cineva 
sa le examineze, le-ar" vedea pline de turburări, pline 
de piedici. Şi cciacc e mai mult, că cele ale virtuţei la 
înccput se par foarte obositoare, şi numai după aceasta 
sunt plăcute, pc când cele ale răului eu totul din contra, 
căci după o plăcere scurtă vin durerile şi torturile, ast- 
teliu că de aici dispare plăccrca cu totul. Dupre cum 
cel cc aşteaptă cununa nu simţeşte nimic din greută
ţile de faţă, tot aşa şi cel ce după piăcere îşi aşteaptă 
osânda, nu poate sa se folosească dc o veselie curată, 
din cauza fricei ce’l tulbură într’una. Mai mult încă, că 
dacă a r examina cinevă cu exactitate, a r  puteâ găsi la 
el multă durere chiar mai ’nainte de osânda faptelor 
lui, a r puteâ să găsească durere, zic, chiar în făptui că 
a îndrăznit a face răul. Şi de credeţi, apoi vom exa
mina aceasta la cei ce răpesc averi străine, sau chiar 
şi la acci ce posed averi, fie ele adunate în orice mod. 
In timp ce noi stăm departe de orice fricăj de orice 
primejdie şi groază, să ne închipuim că unul’s’a îmbo
găţit in linişte, şi că se ocupă fără teamă numai cu 
paza averilor sale, - ceiacc este cu neputinţă, însă fie 
aşa; — deci, ce mulţămire are acest om? Că şi-a strâns 
multe averi? Dară tocmai acele averi nu’l lasă a fi 
mulţămit, căci ţie cât timp el va dori şi altele mai multe, 
se vor prelungi şi torturile. Pofta numai când încetează 
şi stă pe loc, numai atunci procură omului plăcere şi 
mulţămire, fiindcă şi noi rând suntem însătaţi, numai 
atunci ne răcorim când bem pe cât Voim; întru cât 
însă noi vom ft însătaţi, chiar de am secă toate izvoa
rele, mai mare ni va fi tortura; chiar de am înghiţi 
multe rîuri, totuşi torturile setei vor fi mai grozave 
decât orice osândă. Tot aşa şi tu, dacă vei pofti chiar 
şi după ce ai câştigat toate ale lumei, apoi mai m are 
vei face tortura, şi cu atât mai mare, cu cât de mai 
multe te-ai îndulcit. Deci, să nu crezi că în a se îmbo
găţi cineva se găseşte plăcerea şi mulţămirea, ci în a  
nu dori să se îmbogăţească. Intru cât doreşti a  te îm
bogăţi, niciodată nu vei încetă de a  fi torturat. Pofta 
de bogăţie este un amor nesatisfăcut niciodată, şi cu 
cât vei înaintâ mai mult pe această cale, cu atât mai 
mult te-ai depărtat de sfârşit. Deci, oare nu este aceasta 
o enigmă, o abrutizare şi o mare nebunie?

Prin urm are să ne depărtăm de rele, sau mai
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bine zis, de cel dintâi rău, adecă de bogăţii, şi chiar 
nici să nc atingem de această poftă, iară  de cumvâ 
ne-am atinge, sa fugim din eapuî iocului. Ceiace înţe- 
Jeptul stătueşte a  face cu femeia curvă, zicând: „F ug i, 
nu în târz ia , şi să nu vii la uşa caselor ei“ 
{Proverbe 5, 8),’aceasta o zic; şi eu pentru iubitorii dc 
averi. Dacă cumvâ vei cădea pe nesimţite în noeanul 
acestei nebunii, cu greu vei puteâ ieşi de acolo. Dupre 
cum când eşti prins în vârtejurile apei nu vei puteâ 
scăpâ uşor, ori cât te-ai sili, tot aşâ, ba încă cu rnult 
mai reu, —când vei cădeâ fn adâncimea acestei pofte 
nu vei puteâ scăpâ, şi te vei pierde însu-ţi împreună 
cu toate ale tale.

De sceia vă rog, ca să ne păzim din început, şi 
să  fugim de relele cele mici, fiindcă din c&lc mici se 
nasc cele mari..Cel ce se deprinde de a spune de fiecare 
păcat că «aceasta nu e nimic», câte puţin totul va pierde. 
Vorba aceasta a  introdus răul, a deschis tâlhariului 
uşile, aceasta a dărâm at zidurile celăţei, vorba aceasta, 
zic, că «asta nu este nimic» a  adus tot răul în lume. 
Tot aşâ se măresc şi boalele trupeşti, când cele mici, 
sau începutul Iwaîei, esto dispreţuit. Dacă Isav nu a r  fi 
dat mai dinainte drepturile de intâia naştere, nu s’ar 
fi făcut nevrednic de binecuvântările tatălui său, şi dacă 
nu s-ar fi făcut pe sine nevrednic de acele binecuvân
tări, nu a r fi poftit ca să ucidă pe fratele său lacob. Şi 
Cain dacă nu a r fi iubit protiile, ci a r  fi acordat, tui 
Dumnezeu acest drept, nu a r  fi avut pc cele de al doilea; 
şi iarăşi clacă având pc cele de al doilea a r  fi ascultat 
de sfatul lui Dumnezeu, nu a r fi zămislit în el omorul 
fratelui său; şi iarăşi, dacă după ce l’a  omorât, a r fi 
venit la pocăinţă, şi n’a r fi răspuns cu neruşinare lui 
Dumnezeu, care’l chemă, nu a r fi suferit după aceasta 
«.cele rele mari. Dcci, dacă cei dinainte de lege din cauza 
acestei leneviri câte puţin şi pe nesimţite ajungeau chiar 
la fundul răului, apoi cugetă singur, ce vom pătimi noi 
■cari suntem chcmaţi la mai m ari lupte, dacă nu vom 
fi cu băgare de seamă, dacă nu vom preîntîmpinâ relele, 
şi dacă mai ’nainte de a se aprinde focul, nu ne yom 
grăbi de a stinge scânteia relelor. Aşâ de pildă, iată ce 
zic: îţi calci jurământul necontenit? Tu nu sta numai 
aici, adecă să nu’ţi mai calci jurământul, ci nimiceşte 
chiar jurământul cu totul, şi la urmă nu vei avea nevoie 
de osteneală, fiindcă este cu mult mai greu ca jurând
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să nu’ţi calci jurământul, decât de a nu ju ră  de loc- 
Eşti poate batjocoritorii!, defăimător iu şi bătăuş? Scrie-ţi 
singur lege de a nu te înfuriă şi de a nu răcni de loc* 
şi atunci împreună cu rădăcina răului se va nimici şi 
fructul. Eşti poate afemeiat şi desfrânat? Pune-ţi iarăşi 
singur hotar, şi hotărăşte-te de a nu te uita la ’ femeie* 
nici de a te duce la teatru, şi nici de a privi în ;peaţă 
la frumuseţi străine. Este cu mult mai uşor de a nu 
vedeă dela început o femeie frumoasă, decât de a o 
vedeâ şi de a  scoate din tine pofta de ea, în acelaşi tim p 
a scoate şi tulburarea ce ţi-a pricinuit vederea ei. Lup
tele sunt mai uşoare la început, ba încă nu avem ne
voie de luptă, daca. nu deschidem uşa duşmanului, şi 
dacă nu vom primi nici chiar sămânţa răului. De aceia
şi Christos pedepseşte pe cel ce priveşte la femeie cu 
■nesaţ, ca astfeliu să ne apere de o mai mare durere; 
de aceia, zic, poronceşte de a scoate din casă pe duş
man înainte cte a deveni puternic, că atunci e şi mai 
uşor de a-1 scoate. Care necesitate este de lucruri pri- 
soselnice? Ce nevoie te sileşte de a  te apucă la ceartă, 
cu antagoniştii, când premiul îţi stă de faţă şi fără luptă,, 
şi când poţi a ’l răpi mai ’năinte chiar de luptă? Nu 
este atâta osteneală de a vedeâ femei frumoase, pe câtă. 
este de a te stăpâni după ce le-ai văzut, ba chiar de a  
nu le vedeâ nu este nici o osteneală, pe când osteneala, 
şi sudoarea cea muită vine după ce le-ai văzut. Aşâ 
dară când şi osteneala este mai mică — deşi nici nu o- 
poate numi cineva osteneală, — şi când şi câştigul este 
mai mare, de ce atunci căutăm singuri de a cadeâ în 
noeanul nenumăratelor răutăţi? Şi nu este numai mai 
uşor de a nu vedeâ femeie, ci încă dc a te :gasi şi mai 
curat de această poftă; dupre cum şi pentru cel ce o vecie- 
este mai greu de a se izbăvi de osteneală şi de pata 
ce o are, dacă se mai poate numi izbăvire. Cel ce nu 
vede o faţa frumoasă, este curat de pofta izvorîtă de- 
aici, pe când cel ce doreşte a vedea, mai ’ntâi îşi în
joseşte cugetul cu astfeliu de gânduri, şi după ce il 
spurcă de nenumărate ori, apoi îşi scoate pe faţă pata 
rezultată din poftă, dacă o mai scoate. De aceia tocmai 
şi Christos, ca nu cumvâ să pătimim în acest feliu, nu 
împiedică numai omorul, ci chiar şi mânia, nu numai 
preacurvia, ci şi privirea nesăţioasa, nu numai călcarea 
'jurământului, sau jurăm ântul falş, ci chiar de a se jură, 
cinevâ, fie pentru orice. Şi nu s’a mărginit numai aici
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sau ca măsura, virtuţei să rămână aici, ci, fiindcă dânsul 
a legiferat acestea, apoi a mers mai departe. Oprind, 
omorul şi poroncind a fi curat de mânie, poronceşte îji 
acelaşi timp, de a fi cinevâ gata ca să pâtimiască şi: 
rele, şi încă’ să se pregătiască de a pătimi nu numai 
a tâ ta  cât voieşte duşmanul, ci de a merge încă şi mai 
departe, şî astfeliu a birui furia aceluia prin prisosinţa 
dragostei şi a filosofici saie. Căci n’a zis e i : «dacă te va 
lovi pe obrazul drept, tu rabdă cu bărbăţie, şi fii liniştit», 
ci a adaos de a-i da şi celalalt obraz să’l lovească. 
„Intoarce-i- lui, zice, şi pe celalalt'1 (Math. 5, 39).. 
Aceasta este biruinţă strălucită, de a-i da aceluia mai 
mult încă decât voieşte el, şi hotarele poftei lui cei rele 
a  le covârşi cu îmbelşugarea răbdărei tale. Astfeliu şi. 
furia lui o vei doborî, şî premiul cel întăi îl vei luâ din 
nouT şi cu un cuvânt vei împrăştia mânia lui.

Ai văzut dară, că spre a nu pătimi rău noi înşine 
suntem stăpâni, şi nu cei ce ni pricinuiesc rău? Mai 
mult încă, că tot noi avem puterea nu numai de a nu 
pătimi răul, ci chiar de a face şi bine, şi ceiace este de 
admirat, e că nu numai nu suntem nedreptăţiţi dacă 
privighem, ci chiar ni se face bine şi de acei prin cari 
suntem nedreptăţiţi, şi de alţii. Judecă singur: te-a bat
jocorit cutare? Tu eşti stăpân de a transform ă acea 
batjocoră în laudă adusă ţie. Bacă tu îi vei răspunde 
tot cu batjocoră, vei întinde mai mult necinstea, iară 
dacă vei binecuvântâ pre cel ce te-a batjocorit, atunci 
vei vedeâ cum cei dc faţă te vor încununa şi te vor 
aclamă. Ai văzut cum, prin cei ce ne nedreptăţesc, ni 
se face bine, dacă voim? Aceasta se poate zice şi în 
chestiune de baiu, şi în bătăi, şi în toate celelalte ce 
s ’ar întâmplă. Deci, dacă noi suntem răsplătiţi şi pentru 
cele ce suferim, şi pentru că facem bine celor ce ni fac 
râu, singuri ni împletim o îndoită cunună. Când vine 
cinevâ şi ’ţi spune: «cutare te-a batjocorit, şi cătră toţi 
cei de faţă te-a grăit de rău»; tu laudă-1 pe acela cătră 
cel ce ţi-a spus, şi astfeliu chiar de ai voi să te aperi, 
vei puteâ să’ţi răzbuni numai prin faptul că Tai lăudat. 
Când tu faci aşâ, atunci cei ce te vor auzî, de a r fi cât 
de proşti, totuşi pe tine te vor lăudă, iară pe acela îl 
vor urî ca pe o fiară, ba mai rău încă decât pe o fiară 
sălbatecă, pentru că te-a supărat fără să-I fi nedrep
tăţit, pe când tu, deşi ai pătimit rău, totuşi i-ai răsplătit 
cu binele, şi atunci vei puteâ dovedi că toate cele vor
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bite dc dânsul contra ta au fost spuse în zădar. Acela 
fiind mustrat de cuget pentru cele vorbite, dovedeşte 
prin aceasta că-i pare rău, iară tu, prin faptul că ai 
rîs când ai auzit că te-a batjocorit, te-ai izbăvit singur 
de orice bănuială. Deci, gândeşte-te singur câte bunuri 
ai strîns de aici: întâi, că te-ai izbăvit singur de tul
burare şi bocluc; al doilea — deşi aceasta a r putea să 
ocupe primul loc, — că chiar de vei fi avut greşeli, te-ai 
mântuit de ele, dupre cum s’a mântuit şi Vameşul acela 
care a  suferit în linişte acuzaţia Fariseului. Pe lângă 
acestea tu ’ţi faci prin această purtare sufletul filosof, 
şi vei căpăta din partea tuturor mii de laude, iară bă
nuiala ce erâ asupra ta prin acele vorbe o vei îm
prăştia. De voieşti poate sa’ţi răzbuni asupra aceluia, 
nu e nici o îndoială că vei aveâ şi aceasta cu priso
sinţă, fiindcă Dumnezeu îl va pedepsi pentru cele vorbite, 
iară mai ’nainte de acea pedeapsă fllosofia ta chiar îi 
va pricinui lovitura cea mai grea. Nimic nu poate vă
tămâ mai mult pe cei ce ne batjocoresc, ca faptul că 
noi rîdem de batjocorele lor. Dupre cum din a filosofâ 
cinevâ rezultă atâtea bunuri, tot aşa şi din a fi mic de 
suflet rezultă toate relele. Pentru că prin astfeliu de 
purtare noi singuri ne facem de ruşine, noi singuri 
arătăm  că suntem vinovaţi de cele vorbite, singuri ne 
încărcăm sufletul de tulburări, singuri bucurăm pe duş
manul nostru cel ne’mpăcat, şi pe Dumnezeu îl mâniem, 
şi mai adăogăm păcate pe lângă păcatele dinainte.

Acestea toate cugetându-le, să fugim, iubiţilor, de 
micimea sufletească, şi să alergăm spre' limanul în- 
delungei răbdări, ca astfeliu şi aici să ailăm odihnă 
sufletelor noastre, dupre cum a hotărît şi Christos, şi 
să ne bucuram şi de veşnicile bunătăţi, prin charul şi 
filantropia Domnului nostru lisus Christos, căruia îm
preuna cu Tatăl şi cu Sf. Duch se cuvine slava în vecii 
vecilor. Amin.

O M I L I A  X I V

„Căci ştim că legea duchovnicească este, 
iară eu surit trupesc, vîndut sub păcat“ (Cap. 
7, 14).
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Fiindcă a  spus că mari rele au venit după darea 
legei, că păcatul a devenit mai puternic fiind cuprins 
în poroncile legei, şi câ s’a întâmplat cu totul contrariu 
dc aceiace voia legea, iară prin aceasta a  adus pe au
ditoriu în tru  mare nepricepere, de aceia la urmă spune 
şi rezonul pentru care lucrurile s’au petrecut aşa, mai 
’ntâi scăpând legea de Mnuielele cele rele şi viclene. Ca 
nu cumvâ auzind că păcatul a luat pricină prin lege, 
şi că venind legea păcatul a  reînviat, şi că prin poron
cile legei ei a amăgit pe om şi i’a ucis, ca nu cumvâ, 
zic, sa creadă că cauza tuturor acestor rele este legea, 
de aceia apostolul ia apărarea legei cu multă putere, 
scăpând-o nu numai de învinovăţire, ci chiar şi împle
tind u-i mari laude. Şi aceasta o spune nu ca cum el a r  
tace hatâr legei, ci punând Ia mijloc votul obştesc. 
„Căci ştim, zice, că legea duchovnicească este“, 
ca şi cum a r fl z is: «este mărturisit de toţi acest lucru, 
este învederat că legea este duchovnicească, şi că prin u r
m are e departe mult de a fi ea cauza păcatului, şi răs
punzătoare de relele întâmplate». Priveşte cum eî, nu 
numai că apără legea, ci . încă o şi laudă cu toată pu
terea. Spunând că legea este duchovnicească, o a ra tă  
că ea este dascăl ai virtuţei şi vrăjmaşă răului, aici 
aceasta înseamnă a fi duchovnicesc, adecă a depărta, 
toate păcatele, — ceiace şi faceâ legea, sfătuind, înfri
coşând, pedepsind, îndreptând şi îndemnând pe fiecare- 
spre virtute. Deci, cum de a  venit păcătui, dacă legea a 
fost un dascăl atât de minunat? Dela lenea şi trândă
via ucenicilor. De aceia a şi adaos zicând: „iară eu 
sunt trupesc, vîndut sub pacat". Aici el vorbeşte 
în general, de omul înainte de lege şi după lege. «îm
preună cu moartea, zice, a întrat şi mulţimea păcatelor- 
Când trupul , a devenit muritoriu, a primit de necesitate 
la urmă şi pofta, şi mânia, şi supărarea, şi toate cele
lalte, cari aveau nevoie de multă filosofie, ca nu cumvâ 
inundând să înăduşe în noi conştiinţa şi să o afunde în adân
cimea păcatului. Acestea în sine înseşi nu erau păcate, ci 
neeumpătarea cea ne ’nfrânată a lor a făcut ca să fie 
păcate. De piîdă — ca să iau una din cele de mai sus 
ca exemplu — eu zic, că pofta în sine nu aste un păcat,
— însă cand ea cade în exces, când ea devine iară mă
sură, şi nu voieşte a stă înăuntrul legilor căsătorici, ci 
aleargă după femei străine, atunci faptul devine prea-
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curvie, însă nu din cauza poftei, ci din cauza nesaţului 
ei. Şi gândeşte-te la înţelepciunea lui Pavel, că după ce 
a  lăudat legea, imediat s’a re'ntors la timpurile de di
nainte dc iege, ca astfeliu arătând cum se găsea şi pe 
atunci neamul nostru omenesc, şi cum se gaseâ pe când 
a  primit Ieşea, să dovedească că prezenţa charului a 
fost absolut trebuitoare, ceiace peste tot locul s’a în
cercat a o face. Când el zice: „vîndut sub păcat11 
nu spune numai de cei din lege, ci şi de cei de dina
intea legei, şi în fine de toţi oamenii cari au vieţuit 
din început.

După aceia vorbeşte şi de modul vinzărei şi a 
pjedărei, zicând: „Că ceiace lucrez n u  ş t iu 11 (Vers. 

A 5). Dară ce va să zică „n u  ş tiu <l? Adecă «nu pricep, 
nu înţeleg, mă amăgesc singuri). Şi când s’a mai în
tâmplat un asemenea fapt? fiindcă nimeni vreodată a 
păcătuit în necunoştinţâ. Vezi acum, ca dacă noi nu 
vom primi vorbele acestea cu piozitatea cuvenită, şi 
dacă nu vom avea în vedere intenţiunea apostolică, mii 
de absurdităţi a r rezultă de aici. Că dacă îi în neştiinţă 
au păcătuit,, nici de pedeapsă nu erau vrednici. Deci, 
dupre cum mai sus zicând „Că fără dc lege păcatul 
erâ m o r t“ nu a arătat că n’au ştiut când au păcătuit* 
ci că. au. ştiut, însă nu tocmai exact, pentru care şi erau 
pedepsiţi, însă nu atât de aspru dupre cum meritau;— 
şi iarăşi zicând că „pofta nu o au cunoscut11, n’a 
invederat necunoştinţâ totală, ci a arătat numai o ne- 
cunoştinţă mai c la ră ;— şi iarăşi când zice  că „ p ă c a tu l 
a  lucrat întru m ine toată p o f ta 11 n’a spus că po- 
ronca a  făcut pofta, ci numai că păcatul a introdus 
prin poroncă întinderea poftei, sau mai bine zis mărimea 
ei, — tot aşa şi aici când zice „Că ceiace lucrez, nU 
ş t iu “ nu învederează necunoştinţâ totală, fiindcă îii ase
menea caz cum a r fi putut ca împreuna să se vese
lească omul cel dinăuntru cu legea lui Dumnezeu ? Deci, 
ce este „nu ş t iu 11? Adecă sunt întunecat, sunt răpit 
deodată cu păcatul, sufăr un feîiu de siluire, sunt împins, 
nu mă pricep cum sunt amăgit, — ceiace şi noi obişnuim 
a  zice, ca de pildă: «nu ştiu cum, venind cutare la 
mine, am fost momit de vorbele lui, am fost răpit, etc.», 
arătând prin aceasta nu o necunoştinţâ complectă, ci 
numai o îm prejurare, o viclenie, o înşelăciune oarecare.
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„Că nu ce voiese eu, aceasta fac, ei ceiace 
Urăsc, aceia lucrez'*. Dară cum nu ştii ce lucrezi, 
căci dacă voieşti binele şi urăşti răul, aceasta este o 
cunoştinţă desăvârşită? De unde este invederat că şi 
expresiunea de aici „ceiace nu voiesc“ a fost zisă 
nu nimicind liberul arbitru, şi nici introducând vre-o 
silă oarecare. Căci dacă noi nu. de bună voie, ci fiind, 
siliţi păcătuim, apoi iarăşi pedeapsa ceior de dinainte 
nu şi-ar aveâ raţiunea do a fi. Deci, dupre cum când. 
zice „nu şt)U“ nu înţelege o neştiinţă totală, ci aceiace 
am  spus deja, tot aşa. şi expresiunea ,,ceiace nu voiesc“ 
nu arată vre-o. silă, ci că cele săvârşite nu sunt de 
lăudat. Căei dacă nu ar însemnă aceasta expresiunea 
„eeiace nu voiesc, aceia fac“ a r fi adăogat, «ci 
ceiace sunt silit, aceia fac» fiindcă aceasta se îm
potriveşte voinţii şi puterei. Acum însă el n’a spus 
aceasta, ci a pus ,,ceiace urăsc, aceia fac“, ca ast
feliu să afli că nici când zice ,,ceiace nu voiesc" el 
n’a disfiinţat voinţa şi putinţa omului. Aşâ dară ce în
seamnă expresiunea „ceiace nu voiesc"? Adecă ceiace 
nu laud de los, ceiace eul meu nu aprobă, ceiace nu 
iubesc. De aceia în opoziţiune cu această expresiune a 
adăogat imediat: „ci ceiace urăsc, aceia fac11.

„Iară de fac aceasta care nu voiesc, laud 
Ifegea, că este bună“ (Vers. 16). Al văzut până acurrţ 
că cugetul nu este conrupt, ci chiar şi Î11 fapta el îşi con
servă nobleţă sa? Căci dacă ia parte la păcat, în acelaşi 
timp şi urăşte păcatul, ceiace n’a r puteâ fi o mai mare 
laudă adusă legei, fie ea naturala, fie cea scrisă. «Cum că 
îegea este buna, zice, se vede din învinovăţirile ce mi 
le fac însu’mi, neascultând de ea, şi urând faptele întâm
plate». Deşi, dacă legea a fost cauza păcatului, cum 
atunci cel ce se veseliâ împreună cu ea, ură ceiace erâ 
poroncit de ea să se facă? „Laud legea, că este 
bunâ“ zice:

„Iară acum nu eu fac aceia, ci păcatul 
care locuieşte întru mine. Că ştiu că nu locu
ieşte întru mine, adecă în trupul meu, ce este 
b u n “ (Vers. 17. 18). Aici se arunca cei ce defaima tru
pul omului, şi îl înstrăinează de creaţiunea lui Dum-
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n e  zeu , — sau mai Dine zis, ele aceste pasaje se slujăsc 
ii, in susţinerea eresului lor. Deci, ce am aveâ de zis? 
Tot acelea ce am spus, discutând mai sus despre lege, 
că dupre cum acolo spune că totul este al păcatului, 
tot aşa şi aici. Apostolul nu a spus că trupul lucrează 
aceia, ci păcatul care locuieşte întru mine. Dară dacă 
zice că în trup nu locuieşte ce este bun, aceasta nu este 
vina trupului, căci faptul că nu locuieşte in el ce este 
bun, nu îl a ra tă  că este rău. Noi însă, mărturisim că 
trupul este mai mic decât spiritul, şi inferior acestuia, 
nu însă şi contrar şi în luptă cu el, sau rău faţă de 
spirit, ci, ca chitara în raport cu chitaristrul, sau ca 
nava (corabia) in raport cu căpitanul, aşâ şi trupul se 
găseşte faţă de spirit. Căci nici acelea nu sunt contrare 
celor ce le poartă şi fac uz de ele, ci chiar se învoiesc 
foarte mult, deşi nu sunt de aceiaşi cinste faţă de maistru. 
Dupre cum cel ce zice că meşteşugul nu stă în chitară, 
nici în navă, ci în căpitanul navei, sau în chitarist, prin 
aceasta cl n’a  defăimat acelea, ci le-a arătat numai ca 
organe sau mediu faţă de maistru, tot aşâ şi Pavel 
zicând „că nu locuieşte în mine ce este bun“ 
prin aceasta n’a  defăimat trupul, ci a  arătat numai su
perioritatea spiritului faţă de trup. Spiritul este care 
dirijază totul, fie în conducerea navei, fie în cântarea 
armonioasă a  chitarei, ceiace şi Pavel arată aici stabi
lind superioritatea spiritului. Deci despărţind pc om in 
aceste două, spirit şi trup, zice că trupul este mai in
ferior şi lipsit de pricepere, şi că spiritul este mai înţe
lept, putând a  cunoaşte şi ce trebuie a face, şi ce nu 
trebuie, şi distoinic de a înfrâna calul dupre cum voieşte, 
însă că nefăcând aşâ, vinovăţia nu este numai a tru 
pului, ci şi a spiritului, care ştiind ce trebuie şi cc nu 
trebuie a face, totuşi n’a pus în lucrare cele nădăjduite. 
„Că a voi se află la mine, iar a face binele nu 
afiu“. Aici iarăşi zicând „nu ă flu “ nu arată o com
plecta neştiinţă sau nepricepere, ci numai o silă şi un 
feliu de viclcnie a  păcatului, ceiace mai lămurit o arată  
în pasajele u rm ătoare: „Că nu fac binele care voiesc, 
ci răul pe cai’e nu-l voiesc, acela fac. Iară de 
fac aceasta care nu voiesc eu, iată nu fac eu 
aceasta, ci păcatul care locuieşte întru minelt 
{Vers. 19. 20). Ai văzut cum apostolul, scăpând de învi-
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novaţi re atât esenţa trupului cât şî a sufletului, a arun
cat-o întreagă Ia fapta rea? Dacă nu voieşte râul, prin 
aceasta sufletul este scăpat de acuzaţie; şi dacă nici 
trupul nu lucrează răul dela sine, apoi atunci şi cî este 
eliberat de învinovăţire; de unde urmează că totalul 
răului este numai în reaua intenţiune a  celui ce face 
răul. Esenţa sau fiinţa sufletului şi a trupului, nu este 
tot una cu esenţa intenţiunei, fiindcă cele dintâi sunt 
lucrurile lui Dumnezeu, pe când cea de a doua este o 
mişcare derivată din noi înşine, putând a o duce unde 
voim. Voinţa întreagă, sau liberul nostru arbitru, este 
infiltrat în noi de însuşi Dumnezeu, pe când o voinţă 
ca aceia despre care vorbeşte apostolul, este a noastră 
proprie, derivată din intenţiunea şi din părerea noastră.

„Aflu drept aceia legea mie celui ce voesc 
să fac binele, ca ce este rău la mine se află"1) 
(Vers. 21). Cele vorbite aici sunt întunecate. Deci ce în
seamnă, şi ce vrea să spună aici apostolul? «Laud legea, 
zice, dupa conştiinţă (în conştiinţă), şi găsesc că este o 
bună sfătuitoare pentru mine care voiesc binele, şi încă 
îmi sporeşte chiar voinţa. Despre cum eu mă bucur de 
ea şi o laud, tot aşa şi ca’mi laudă părerea mea“. Ai 
văzut cum el arată că cunoştinţa celor bune şi a  celor 
rele, a fost infiltrată în noi din început, iară legea lui 
Moisi lăudată şi lăudînd acea cunoştinţă ? Nici mai sus 
el n’a spus că „sunt învăţat, sau mă învăţ de lege11, ci 
„laud legea“, adecă o aprob, mă în voiesc că ea 
„este bună“ — , şi nici mai departe nu zice că „mă 
învăţde ladînsa“, ci „împreună mă bucur cu legea". 
Şi ce va să zică „împreună mă bucur"? Adecă 
«mărturisesc că este bună, dupre cum şi ea m ărturi
seşte de mine carele voiesc a  face binele».

Aşa dara, a voi binele, şi a nu voi reul, a fost in
filtrat în om din început, iară legea venind, a devenit 
un acuzatoriu mai mare a faptelor rele, dupre cum şi 
a celor bune a devenit un mai mare lăudătoriu şi în- 
curajătoriu. Ai văzut cum pretutindeni legea este măr-

') Notă. In ediţiunea greacă a  Societăţei britanice, imprimai, 
în Cantabrigia (1862) acest pasaj o precum u rm ează : «A/!m deci 
legea aceasta, că peHnd eu voie se să fac binele, răul îmi stă de falti». 
Din explicările Sf. Chmostom se vede lămurit, că prin cuvântul 
lege, aici se înţelege conştiinţa din om. (Trad,).
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turisîta numai: ca o tensiune oarecare şi ca- un adaus- 
mic )a cunoştinţă, iar alt mai mult nimic ? «Că lău- 
dîndu-mă ea, zice, şi eu bucurîndu-mă cu ea, şi voind, 
binele, reul încă’mi stă în faţa, şi fapta lui (acţiunca 
răului) nu se nimiceşte». De aici rezultă, câ legea numai 
în tra’atîta poate fi de ajutoriu celui ce doreşte a face 
binele, întru cât şi el însuşi voeşte acelaşi lucru ca şi legea.

Apoi fiindcă ceia ce a spus în acest pasaj este 
întunecat şi nelămurit, păşind mai departe lămureşte 
mai bine chestiunea, arătînd cum răul stă de faţă, şi. 
cum numai celui ce voeşte a face binele legea este lege. 
„Că împreună mă veselesc (mă bucur) cu Legea 
lui Dumnezeu, zice, dupre omul cel dinăuntru" 
(Vers. 22). «Am ştiut eu binele, zice, şi mai’nainte de 
lege, dară  acum aflându-t şi in litera legei, laud legea».

„ D a ră  văd a l tă  lege în t ru  mădulările m ele, 
rezboindu-se îm p o tr iv a  legei m in ţii mele'1 (Vers. 
23). Aici iarăşi a  numit păcatul lege care se rezboieşte, 
nu pentru vre-o bună rinduială, ci pentru o supunere 
complecta a celor ce ascullă de cî. Dupre cum atunci 
când numeşte pe mamonâ domn şi stăpân, iară pe pân
tece îl numeşte Dumnezeu, nu peiUru vre-o valoare a 
lor i-a numit aşă, ci pentru robia cea mare a celor 
supuşi lor, tot aşa şi aici a  numit legea păcatului, 
pentru cei ce’i slujăsc în acest mod, şi se tem de a o 
părăsi, dupre cum se tem de a părăsi legea cei ce au 
primit~o. «Aceasta, zice, se împotriveşte legei naturale» 
căci asta înseamnă ,,legei m inţii mele1'. 'La urm ă in
troduce şi o luptă în regulă, pe care o atribue în totul 
legei naturale, adică conştiinţei. Legea lui Moisi mai 
pe urm ă a  venit şi s’a alipit pe lingă legea naturală, 
însă şi aceia ca şi aceasta, aceia învăţând, iară aceasta 
lăudând cele cuvenite, n’au putut folosi cu nimic în 
această luptă, -  atît de marc este tirania păcatului bi
ruind şi predominând. Aceasta invederînd-o Pavel, şi a ră
tând biruinţa cea complectă a păcatul ui, zice: ,,V ădO  a ltă  
lege întru mădulările mele rezboindu-sc împo
triva legei minţii mele şi dându-mă pre mine 
rob pacatului“ Nu zice «dându-mă rob aplecărei, sau 
furiei trupului, şi nici flrei trupului», ci „legei păca
tului11, adecă tiraniei şi puterei păcatului. Şi cum de
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z ice  atunci, „care este întru mădulările mele1*? Ce 
este aceasta? Dară nu este aceasta care face mădulă- 
rile păcat, ci mai ales le şi desparte de păcat, căci 
altceva este a fi în tru , şi alta de a fl acela chiar, in 
care este intrat celălalt. Dupre cum şi poronca nu este 
rea, fiindcă printrânsa şi-a luat pricina (motiv) păcatul, 
tot aşă şi natura trupului nu este rea, deşi prin ea pă
catul ne bîruieşte, fiindcă atunci va fi şi spiritul rău, şi 
încă cu atât mai mult decât trupul, cu cât el are şi 
autoritatea celor ce trebuie sau nu trebuie a face. Insă 
nu este aşă, pentru că, dacă de pildă un tâlhar iu sau 
un tiran a r cuceri o casă minunată sau nişte curţi împă
răteşti, nici nu s’a r încercă cineva să zică că bănuiala, 
de cele întâmplate cade asupra casei, ci toată învino
văţirea este aruncată asupra celor ce au uneltit aceasta.

Dară duşmanii adevărului odată cu necucerniciea. 
lor cad şi într’o mare prostie, şi nu simţesc că ii nu 
acuză numai trupul, ci defaimă şi legea naturală, sau 
conştiinţa. Dacă trupul este rău, legea aceia este hună, 
prin faptul că se împotriveşte şi se luptă cu răul, şi 
dacă legea nu e buna, atunci trupul este hun, fiindcă 
se lupta şi se rezboieşte cu conştiinţa. ̂  Deci, cum de 
zic ii ca amâdouă acestea — trup şi conştiinţă — sunt ale 
diavolului, în timp ce ele se luptă intre ele? Ai văzut 
câtă prostie unită cu necucernicie ? Dară aceste credinţi 
nu sunt şi ale bisericei, ci ea condamnă numai păcatul, 
şi fiecare lege, fie ea dată de Dumnezeu, fie dată deia 
natură, precum şi legea lui Moisi chiar, biserica zice 
că sc rezboieşte cu păcatul, iar' nu cu trupul, căci nici 
trupul nu este păcatul in sine, sau mai bine zis nu este 
reu, căci este făptura lui Dumnezeu, şi destoinic spre 
fapta bună, dacă suntem treji.

„Ticălos om sunt e u ! Cine mă va izbăvi 
de trupul morţii ace ştia?1* (Vers. 24). Ai văzut cât 
de mare este tirănia răului, de vreme ce chiar bucu- 
■rându-se cinevâ de lege, ea biruieşte mintea? «Nici nu 
poate să spună cinevă, zice, că păcatul mă ţine în stă
pânirea sa, urând şi dispreţuind eu legea, căci eu mă 
bucur de ea şi o laud, adecă o aprob, şi mă refugiez 
la ca, insă ea n’a putut să mă scape chiar fugind 
către ea, pe când Christos m’a salvat chiar fugind de 
dânsul». Ai văzut cât de mare este superioritatea cha
rul ui? Dara aceasta n’a spus-o chiar aşâ apostolul, ci
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numai bocindu-se şi plângând mult, ca şi cum s ’a r  găsi 
in lipsă de ajutor, şi in nepriceperea sa ara tă  puterea lui 
Christos, şi zice: „Ticălos om sunt c u ! Cine mă 
va izbăvi de trupul morţii aceştia?1* «Căci iegea 
n’a putut, zice, conştiinţa mea n’a fost deajuns, deşi lăuda 
cele b jne, şi încă nu numai că lăudă, ci sc şi luptă cu cele 
contrare, — căci expresiunea ,,rezboindu-se“ o arată 
şi  ̂ pe ea împotrivind u-se; — deci, de unde ’mi va veni 
nădejdea mântuirei?»

„Mulţămesc lui Dumnezeu prin lisus Christos 
Domnul nostru", zice (Vers. 25). Ai văzut cum a  
ară ta t ca trebuitoare prezenţa charului, şi cum succesele 
charului sunt comune Tatălui şi Fiului? Că dacă el 
mulţămeşte Tatălui, apoi cauza acestei mulţăm m  este 
şi Fiul. Când tu auzi pc apostol zicând: „cine ma va 
izbăvi de trupul morţii aceştia'1 să nu’ţi închipui 
că el învinovăţeşte trupul. Nici n’a zis el «trupul păca
tului», ci „trupul morţii14, adecă trupul cel muritoriu, 
cel stăpânit dc moarte, iară nu cel ce a născut moartea, 
ceiace este dovada silei ce a suferit, iară nu a rău ţâţei 
trupului. Precum de pildă un rob luat în sclăvie de 
barbari a r  spune că este al barbarilor, nu pentru că el 
a r fl ie rb a r , ci fiindcă este stăpânit de barbari, tot aşâ 
se zice şi de trupul morţii, nu fiindcă el a  pricinuit 
moartea, ci fiindcă este stăpânit de ea. De aceia el nu 
voieşte a se izbăvi de trupul acesta, ci de trupul cel 
muritoriu, dând a înţelege, ceiace de multe ori am spus, 
că din moment ce trupul a devenit împătimit, adecă 
supus patimilor, a devenit in acelaşi timp şi mai uşor 
de cucerit de cătră păcat.

«Şi din ce cauza, zici, au fost pedepsiţi cei ce au 
păcătuit mai ’naiute de char, dacă atât de m are eră 
tirania păcatului?» Că li s’au poroncit atâtea, pe câte 
e ră  cu putinţă dc a lc îndeplini, chiar stăpânind şi pă
catul. Nu i-a împins doară spre cea mai desăvârşită 
viaţă, căci li permitea de a se bucurâ şi de averi, nu’i 
împiedecă nici de a  avea femei mai multe, nici de a se 
dezmerdâ cu cumpătare în plăceri, şi de a ’şi desvăli 
chiar furia lor faţă de dreptul Moisi, şi în fine atât 
de mare erâ pogorământul dreptului faţă de ii, încât 
legea scrisă li cerea mai puţin chiar decât li poronceă 
legea naturală (coaştiinţa). Legea naturala, de pildă,
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poronciâ ca în orice timp un bărbat să se însoţască 
cu o singură femeie, ceiace şi Christos învederând zicea: 
„Cel ce a tăcut din început, bărbat şi femeie, 
i-a făcut pre ii“ (Math. 19, 4), pe când legea lui Moisi 
nu împiedeca nici de a alunga pc o femeie şi de a in
troduce în casă pe alta, şi nici nu opriâ de a aveâ două 
deodată. Afară dc aceasta, a r puteâ găsi cineva că şi 
în multe altele cei dinainte de lege, învăţaţi fiind numai 
de legea naturală, aveau mai multe succese decât cei 
învăţaţi de legea scrisă. De aceia, nici că au fost influen
ţaţi atât de mult cei din vechime, când s’a dat Ebreilor 
o legislaţie atât de cumpătată, — şi dacă ii nici aşă n'au 
putut ajunge la un rezultat bun, apoi vina este numai 
a  lenei şi a trândăvirei lor. De aceia şi Pavel mulţămeşte 
că Christos, ne mai cercetând cu amănunţime cauza, 
nu numai că nu a cerut respundere pentru cele cum
pătate, ci încă ne-a făcut destoinici şi pentru o călătorie 
mai îndelungată pe calea virtuţei. De aceia zice: „Mul- 
ţamesc Dumnezeului meu prin lisus Christos11, 
şi lăsând la o parte mântuirea neamului omenesc, ca 
mărturisită de toţi, el după cele dejâ vorbite trece deodată 
la altceva mai mult, spunând că nu numai ne-am izbă
vit de cele dinainte, dară şi pentru viitoriu am devenit 
nebiruiţi.

„Nici-o pedeapsă drept aceia, nu este acum 
celor ce sunt întru Christos lisus, care nu umblă 
dupre trup, ci dupre Duch" (Cap. 8,1). Dară aceasta 
n’a spus-o mai dinainte, până ce a amintit iarăşi de 
starea de dinainte. Mai ’nainte a fost zis: „Deci dară 
eu însu’mi cu mintea mea slujăsc legei lui Dum
nezeu, iară cu trupul legei păcatului'4, şi după 
aceasta imediat a adaos: „Nici o pedeapsă drept 
aceia nu este acum celor ce sunt întru Chrisots 
IiSUS” . A]X)i fiindcă i s’a r fi putut răspunde că şi dupa 
botez mulţi păcătuesc, de aceia se grăbeşte a spune că 
nu toţi cei ce sunt întru Christos lisus cum s’ar întâm
plă, ci acei „cari nu umblă dupre trup, ci dupre 
Duch“, arătând că totul depinde ta urm ă de activitatea 
sau trândăvia noastră. Acum este cu putinţă de a  nu 
umblă dupre trup, atunci însă erâ mai greu.

Mai departe apoi tot aceiaşi ideie o prezintă sub
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o altă formă, zicând: „C â legea Duchului vieţei 
întru Christos lisus m’a izbăvit de legea păca
tu lu i (Vers. 2). Aici e) numeşte Duch legea Duchului, 
dupre cum şi legea păcatului o numeşte păcat. Dara 
mal sus el a  numit şi legea lui Moisi duchovnicească* 
căci zice: „Ştim că legea este duchovnicească11 
(Cap. 7, I4 );’deci care este deosebirea între aceste două? 
Mare şi nemărginită. Legea aceia a fost duchovnicească, 
iară  aceasta este a  Duchului. Şi ce anume o separă de 
aceia? Ca legea lui Moisi a  fost mimai dată de Duch, 
pe când aceasta pe lângă că este a  Duchului, dară şi 
acordă cu îmbelşugare în acelaşi timp charul Duchului 
tuturor celor ce o primesc. De aceia a şi numit-o legea 
vieţei spre deosebire de legea păcatului, iară nu de legea 
Mosaică. Când el zice: „m’a izbăvit de legea pă
catului “ nu spune aici de legea lui Moisi. Nicăiri apos
tolul nu numeşte legea lui Moisi legea păcatului, căci el 
tocmai, care a numit-o de multe-ori dreaptă .şi simtă, 
cum puteţi să o numească legea păcatului? D an ia  numit 
legea păcatului acea lege care se împotriveşte legei 
minţii. Acest rezboiu mare, deci, purtând charul Duchului, 
a  omorît păcatul, a  făcut ca lupta noastră să ni fie uşoară, 
şi mai intui încununundu-ne, a  sosit la urm ă cu multă 
putere spre a ne ajută în luptă.

Apoi, ceiace face peste tot locul, face şi aici, adecă 
dela Fiul trecând la Duchul, iară dela Duchul la Fiul şî 
la Tatăl, judecă toate ale noastre prin Treime. In adevăr 
că zicând el mai sus: „Cinema va izbăvi de trupul 
morţii aceştia11 a  arătat pc 'l’atăl făcând aceasta 
prin Fiul, apoi iarăşi pe Duchul sfint împreună cu Fiul, 
căci zice: „Că legea Duchului vieţei întru Chrîstos 
liSUS m’a izbăvit11, şi mai departe iarăşi pe Tatăl şi 
pre Fiul, zicând: „Pentru că ceiace erâ .cu ne
putinţă legei, întru care erâ slabă prin trup, 
Dumnezeu pre Fiul seu trimiţând întru asemă- 
■Tiarea trupului păcatului a săvîrşit, şi pentru 
păcat a osândit păcatul în  lume" (Vers. 3). Aicî 
iarăşi se pare că apostolul defaimă legea; însă dacă a r 
fi cinevâ cu multă băgare de seamă, a r află că o laudă 
încă foarte mult, arătând-o conglăsuitoare c-u Christos, 

*şi tot.aceleaşi preferându-le şi legea. Apostolul n’a zis:
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«câ ceiace erâ rău in lege», ci „ceiace erâ eu ne
putinţă legei“, şi iarăşi „întru care eră slaba“ 
şi nu «intru carc urzeâ răul, întru care uneltiâ răul» 
Dară nici slăbiciunea legei nu i se atribuie ei, ci trupului, 
zicând: „întru care erâ slabă prin trup“. Trup 
aici nu numeşte însăşi fiinţa lui, însuşi subiectul sau 
esenţa lui, ci cugetul cel trupesc, --  astfeliu ca prin aceste 
expresiuni el scapă de acuzaţi uni şi trupui, şi legea iui 
Moisi. Şi nu numai prin acestea, ci şi prin cele ce ur
inează. Dacă legea eră contrară, apoi cum de a venit 
Christos în ajutoriul ei? Cum de împlineşte îndreptarea 
ei, şi vine în ajutoriu osândind păcatul în trup? Apoi 
tocmai aceasta mai lipsea, fiindcă încă de mult legea 
osandiâ păcatul în sufletul omului. Dară ce? Oare legea 
a făcut ceia ce erâ mai principal, şi unul născut Fiul 
lui Dumnezeu a făcut ceiace erâ mai de puţină însam- 
nătate ? Nici de cum, căci şi aceia — legea naturală 
sau conştiinţa — tot Dumnezeu a infiltrat,-o în sufletul 
omului, şi tot el a adăogat la timp şi legea scrisă. Dealt- 
mintreiea nici un folos nu a r fi fost de principal, dacă 
nu s’a r fi adăogat pe lângă el şi ceiace se crede ca 
secundar. Căci ce folos este de a şti cineva ce trebuie 
să facă, şi totuşi nu face? Nici unul, ba încă şi osânda 
îi este mai mare. Aşâ că cel ce a izbăvit sufletul, acelaşi 
este care a făcut ca şi trupul să devină mai sprinten. 
A învăţa pre cinevâ e lucru uşor; însă a’i arătâ şi o 
cale oarecare, sau, mai bine zis, un mijloc sigur prin 
care să se realizeze cu uşurinţă cele învăţate, aceasta 
este de admirat. De aceia a venit unut născut al lui 
Dumnezeu, şi nici că s’a depărtat, până ce mai întâi nu 
ne-a izbăvit de acea greutate. Şi ceiace e mai principal, 
e modul biruinţei lui. Fiindcă el n’a luat alt trup, ci 
chiar acel trup omenesc obosit şi zdrobit. Dupre cum 
cinevâ, văzând in piaţă o femeie ordinară lovita şi mal
tratată de un mojic, a r veni în ajutoriul acelei femei, 
spunând că el este fiul ei, deşi este fiul împăratului, şi 
astfeliu a r  scăpa pe acea femeie din ghiarele duşmanilor 
ei, — tocmai aşâ a făcut Christos, fiindcă, luând u-ni apă- 
rarea şi mărturisind că el este fiul omului, s’a pus în 
dreptul nostru, şi a  osândit păcatul. După aceia păcatul 
n’a  mai îndrăznit să loviască in om. Ba încă cevâ mai 
mult, că ei -— Kîul lui Dumnezeu — a lovit păcatul cu o 
lovitură de moarte; însă prin aceasta n’a fost osândit

3S25 u



2 1 0 OMILIA X IV

trupul cel lovit, ci păcatul care loviâ a  fost zdrobit şi 
înfrânt, ceiace este mai minunat decât orice. Căci dacă 
biruinţa nu erâ în trup, nu a r fi fost atât de minunat 
lucru, fiindcă şi legea făceâ aceasta; — faptul minunat 
este că împreună cu trupul a stat şi trofeile, şi el 
(trupul), care de mii de ori a fost zdrobit de păcat, a 
purtat o biruinţă strălucită asupra păcatului. Priveşte 
câte fapte minunate s’au petrecut aici; întâi că păcatul 
n’a biruit pe trup; al doilea ca a  fost biruit, şi încă de 
trup biruit, căci nu este tot una: de a nu fi învins, şi 
de a birui pe cel ce veşnic te a taca ; al treilea că nu 
numai că a  biruit, ci l-a şi osândit. Nu a fost învins 
păcatul, ca să nu mai păcătuiască, însă ca trupul care 
erâ mai ’nainte dispreţuit să învingă păcatul şi să-l 
osândiască prin moarte, accasta tocmai este care arată  
pe trup grozav. Astfeliu, deci, s’a dezlegat şi puterea 
păcatului, în acelaşi timp a  ucis şi moartea ce erâ in
trodusă de păcat. Pe cât timp păcatul lua în stăpânire 
pe cei păcătoşi, li aducea şi sfârşitul dupre cuvântul drep
tului: „Moartea păcătosului cumplită este“, dară 
acum aflând trup nemuritoriu şi predându-1 morţii, a 
fost osândit ca nedreptăţind trupul. Ai văzut câte biruinţi 
au fost? A nu fi biruit trupul de păcat, ba încă a învinge pe 
jpăcat şi a’l şi osândi, şi încă nu a’l osândi cum s’a r întâm
plă, ci a ’l osândi ca păcătuind, iată biruinţele. Mai 
’nainte îl m ustră ea păcătuind, şi după aceia I-a osândit, 
nu numai eu autoritatea şi puterea sa, ci şi cu cuvântul 
dreptului. Aceasta a  invederat-o zicând: „şi pentru 
păcat a osândit păcatul în trup". Ai văzut, că pre
tutindeni păcatul este condamnat, iară nicidecum trupul, 
care este chiar încununat? Ai văzut că hotărîrea contra 
păcatului este exprim ată destul de lămurit? Dară dacă 
spune că Dumnezeu a trimis pe Fiul său întru asă- 
m ănarea trupului păcatului, apoi să nii’ţi închipui că 
a avut alt trup, ci fiindcă a fost spus de trupul pă
catului, de aceia a pus şi asămănarea. N’a  avut Christos 
trupul păcătos, ci deopotrivă cu al nostru cel păcătos, 
însă fără păcat, şi de aceiaşi natură cu a noastră, aşâ 
că şi de aici este învederat, ca natura trupului nostru 
nu este rea. Christos n’a luat alt trup în locul celui 
dinainte, nici că schimbându-i esenţa cu totul l-a pre
gătit astfeliu de a îndrepta învingerea trupului omenesc, 
ci lăsâhdu-1 în aceiaşi natură, a proclamat astfeliu biruinţa
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şi cununa luată contra păcatului, iară după biruinţă şi 
pe el l-a înviat, şi l-a făcut nemuritoriu.

«Şi ce are a face cu mine, zici tu, daca acestea 
s ’au petrecut în acel trup?» Are a face cu tine, şi încă 
mult, şi de aceia a  adaos apostolul: ,,Că îndreptarea 
legei să se împliniască întru noi, cari nu umblăm 
dupre trup“ (Vers. 4). Dară ce va să zică „îndrep
tarea"? Adecă sfârşitul, scopul, succesul legei. Căci ce 
voiâ Christos, şi ce a poroncit el? Ca trupul să fle 
nemuritoriu. Aceasta noi am câştigat-o prin Christos. A 
se împotrivi şi a se luptă pentru noi, a  fost fapta lui; 
a  noastră insă este dc a ne bucurâ de biruinţa. «Aşă 
-dară nu vom mai păcătui de acum ?». Nu vom rnai păcătui, 
dacă însă nu vom fi cu totul moleşiţi şi căzuţi De aceia 
a  şi adaos apostolul: „cari nu umblăm dupre trup". 
Ca nu cumvâ auzind că Christos te-a izbăvit de rezboiul 
păcatului, şi că îndreptarea legei s’a împlinit întru tine, 
păcatul fiind osândit în trup, şi să laşi la o parte orice 
pregătire de luptă, de aceia zicând mai sus: „nici O 
pedeapsă nu este acum" a adaos aici: „cari nu 
umblăm dupre trup" şi „ca îndreptarea îegei 
să se împliniască întru noi", ceiace este acelaşi lucru, 
sau mai bine zis, nu numai acelaşi lucru, ci mai mult 
chiar. In adevăr, că după ce apostolul zice: „ca îndrep
tarea legei să se împli mască întru noi, cari nu 
umblăm dupre trup", a adaos imediat: „ci dupre 
Duch", arătând că nu numai trebuie a  ne departâ de 
rele, ci şi în fapte bune a ne mândri. Pentru a’ţi da ţie 
cununa cea neveştejită, aceasta aparţine lui, însă de a 
stăpâni lucrul dat, este treaba ta. Că ceiace erâ dreptul 
legei, de a nu te face vinovat cu blăstămul, aceasta a 
săvârşit-o Christos.

Deci, nu tradâ un astfeliu de dar, ci stăi cu voinicie 
păstrând uu astfeliu de tezaur preţios. Aici ’ţi mai arată, 
că  nu ni este deajuns spre mântuire numai baia renaş- 
terei, sau botezul, dacă după această baie nu vom arăta 
o  viaţă vrednică de acest dar. Aşă că, spunând acestea, 
iarăşi vorbeşte în favoarea legei, căci şi după ce am crezut 
în Christos, noi trebuie a  face totul, ca astfeliu îndrep
tarea legei să stea în noi, ceiace a  împlinit Christos, şi 
să  nu se conrupă.
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„Câ cei ce sunt dupre trup, zice, cele ale 
trupului cugetă* ‘ (Vers. 5), însă nici aceasta nit este 
vre-o pîră adusă trupului, căci întru cât noi îl păzim 
în bună rându'ială, nu se întâmplă nimic absurd, dura 
când îi permitem totul, şi el covârşaşte hotarele sale, şi 
se împotriveşte sufletului, atunci tolui se prăpădeşte şi 
se conrupe, nu doară prin natura sa, ci prin necum pă
ta re şi prin neorânduiala urmată din ea.

„Iară cei dupre Duch, cele ale Duchului11 
zice. „Pentru că cugetul trupului este moartea1" 
(Vers. 6). Nu zice «ca natura trupului, nici fiinţa sau 
esenţa lui», ci. „cugetul” ceiace s’a r  puteâ îndreptă şi 
ridică din nou. Aceasta o spune apostolul nu cu scopul 
de a da trupului o judecată aparte,, sâ nu fie! — ci 
a ra tă  numai aplecarea cea josnică a cugetului. Iară prin  
faptul că ’l numeşte atât de rău şi căzut, ceiace obiş- 
nueşte apostolul în multe păr fi a face, ca de pildă când 
nu numai trupul, ci omul întreg cu sufletul împreună 
este numit de dânsul cu denumiri înjositoare, nu însamnă 
altceva decât că voieşte a ne face cu băgare de samă 
în acţiunile noastre.

„Iara cei dupre Duch, cele ale Duchului“. 
Aici iarăşi vorbeşte de cugetul duchului, ceiace spune 
şi aiurea zicând: „Iară cel ce cearcă inimile ştie 
ce este cugetul duchului11 (Horn.8,27)., şi arată multe 
bunuri izvorite din asemenea cuget, şi in viaţa prezentă* 
şi in cea viitoare. Cu mult mai mari bunuri ni procură 
cugetul duchovnicesc decât cei trupesc. De aceia şi 
adaogă zicând că cugetul duchovnicesc este „viaţă şi 
pace“, pc deoparte spre deosebire de cugetul trupului 
care „este moarte”, iară pe de alta spre deosebire de 
cele ce urmează mai departe: „Pentru Că cugetul 
trupului vrăjmaş este la Dumnezeu" (Vers. 7>r 
ceiace e mai râu decât moartea. Apoi ara tă  cum ase
menea cuget este şi moarte, şi vrăjmaş. ,.Că legei lui 
Dumnezeu nu se supune, că nici' nu poate11, 
zice. Dară tu nu te tulbură auzind „ c ă  nici nu poate“. 
fiindcă nedomirirea aceasta este uşor de dezlegat. Cugetul 
trupului aici cl numeşte cugetul cel pământesc, cel 
tâmpit, cel înebunit după cele pământeşti şi după faptele 
cele rele. Acest cuget, zice el că este cu neputinţă de
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a  se supune lui Dumnezeu. Dară atunci care speranţă de 
mântuire mai este, dacă este cu . neputinţă ca din rău 
să se facă bun? Insa apostolul nu spune aceasta, fiindcă 
cum el, Pavel, a  putut deveni ceiace a fost? Cum tâlha
ri ul de pe cruce? Cum Manasi? Cum Ninevitenii? Cum 
a  putui a se îndreptă David, care căzuse? Cum şi-a 
redobândit Petru ceiace pierduse mai ’nainte lepădân- 
du-se de trei ori dc Christos? Cum curvariul este pre- 
numerat în ceata lui Christos 1 Cum Galatenji aceia cari că
zuse din- char, au putut să se reîntoarcă la starea dinainte?

Deci, el nu spune, ca este cu neputinţă ca cel rău 
sa devină bun, ci că e cu neputinţă ca rămânând cineva 
sau stăruind în rău, să se supună lui Dumnezeu; — dară 
dacă el se schimbă, apoi atunci devine bun, şi cu uşu
rinţă se supune lui Dumnezeu. Apostolul n’a spus că 
omul nu se poate supune lui Dumnezeu, ci că fapta rea, 
nu poate fi în acelaşi timp şi bună, ca cum a r zîe,e 
cinevâ că cur via nu poate fi înţelepciune, şi nici răutatea 
nu poate fi virtute, ceiace şi Mântuitorul spune in evan
ghelie: „Nu-poate pomul rău să facă roade bune“ 
(Math. 7, 18). Dara Christos prin această expresiune 'nu 
împiedecă ca din rău să se prefacă în bun, ci spune că 
rămânând pomul rău, nu poate face roade bune, N’a 
zis doară ca «nu poate pomul rău să devină bun», ci, 
că rămânând rău, nu poate face roade bune. Cum că 
este cu putinţă de a se preface răul în bine, aceasta nu 
numai aici a arătat-o, ci şi în parabola aceia unde vorbeşte 
de zizanii (neghină) cari ar puteâ deveni grâu, drept 
care şi împiedecă de a fi smulse: „ca nu Cumvâ,, zipe, 
plivind neghinile (zizaniile) să rupeţi şi grâut 
împreună, cu dânsele“ (Math. 13, 29), adecă să rupeţi 
grâul ce s’a r puteâ produce din ele pe viitoriu ').

Notă. Explicarea dată aici de Sf. Chrisostom acestui pasaj 
ne fiind complectă, a r  puteâ produce oarecare nedomirire In spi
ritul cetitonuiui. De aceia sâ vedem ce zice Sf. Chrisostom în 
Comentariile Evangheliei lui Math ei u, cap. 13, 29, pag. 518 «Aşâ 
■dară, întreabă el, ce însamnă ,,ca nu cumva plivind neghiniU să 
rupeţi şi grâul împreună cu (ldn$de“ ? Sau că sp u n e : «că dacă veţi 
ridică armele ca să răpuneţi pe eretici, de necesitate că  cu acea 
ocazie veţi dobor! şi pe mulţi sfinţi», sau că  zice «câ poate chiar 
din aceste zizanii s’a r  scliimbâ multe şi a r  deveni grâu. Deci, 
■dacâ le-aţi smulge mai dinainte, le-aţi vătăm â de a  puteâ deveni 
in viitoriu grâu». In urm a acestei explicaţi uni complecte, orice 
nedomirire dispare. (Trad.).
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Aşâ dară, sub denumirea de cugetul trupului, apos
tolul numeşte răutatea, iară sub acea de cugetul duchului, 
înţelege charul dat noue, şi acţiunea aceia judecată ca 
bună de libera noastră voinţă. Nicăiri însă nu vorbeşte 
aici despre ipostasul sau fiinţa vre unui cuget al trupului, 
ci despre virtute şi răutate. «Ceiace n’ai putut face în 
lege, zice, vei puteâ face acum păşind drept şi fără 
teamă, dacă însă vei câştigă ajutoriul Duchului. Nu este 
de ajuns dc a nu umblă dupre trup, ci trebuie şi de a  
păşi dupre Duch, fiindcă pentru mântuirea noastră nu 
este deajuns numai de a ne abate dela rele, ci trebuie 
şi cele bune a  le face. Dară aceasta numai atunci va fi, 
când vom da spiritul nostru Duchului, şi când vom sili 
trupul de a’şi cunoaşte rândueala sa. Astfeliu şi trupul 
îl vom puteâ face duchovnicesc, precum şi dacă ne 
trândăvim, chiar şi sufletul îl vom face trupesc. Deci, 
fiindcă nu la voea naturei a  lăsat acest dar, ci l-a încre
dinţat liberei tale voinţi, în tine stă de a deveni trupul 
duchovnicesc sau sufletul trupesc, căci totul depinde de 
tine. Păcatul nu se mai rezboieşte acum cu legea minţii 
noastre, nici nu ne mai robeşte ca mai ’nainţe, ci toate 
acelea au încetat şi au fost răpuse de charul Duchului, 
care a făcut ca patimile să se teamă şi să tremure. 
Dară dacă tu singur stingi lumina, dacă singur scoţi 
şi alungi pe guvernatoriul şi căpitanul corăbiei tale, la 
urm ă naufragiul ţie singur ţi se calculează».

Cum că virtutea a devenit mai uşoară acum — 
pentru care şi fllosofia este mai mare, — află de acolo 
cum mergeau lucrurile pe când legea stăpânea pe oameni, 
şi cum merg astăzi, când a strălucit charul duchului* 
Ceiace mai ’nainte nimănui nu se părea a fl cu putinţă, 
ca de pildă fecioria, dispreţuirea morţii şi a multor 
patimi, toate acestea astăzi se săvârşesc pretutindeni 
in lumea întreagă, şi nu numai printre noi, ci şi printre 
Sciţi, şi Thraci, şi Indieni, şi Perşi, şi printre mulţi alţi 
barbari vei găsi choruri de fecioare, o mulţime de m ar
tiri, societăţi de călugări, şi chiar mai mulţi de aceştia 
decât de cei însuraţi. Vei găsi la aceştia şi sărăcie 
multă, şi post îndelungat, ceiace afară de unul sau de 
doi, cei din vechime, cari vieţuiau dupre lege, nici prin 
vis nu ’şi-au putut închipui că s’a r  puteâ vreodată.

Văzând, deci, adevărul lucrurilor răsunând mai 
strălucit decât orice trâjnbiţă, nu te moleşi, şi nici 
nu trădâ un astfeliu de char. Nu este cu putinţă a se
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mântui cineva după primirea credinţei, dacă se trân 
dăveşte. Sunt uşoare mijloacele, ca luptându-te să biru- 
eşti, şi nu dormind sau abuzând de măreţia charului 
prin trândăvie, ca apoi iarăşi să te tăvăleşti în mocirla 
dinainte. Dc aceia şi adaoge apostolul zicând: „ Ia ra  
cei ce sunt în trup, lui Dumnezeu a plăcea 
nu pot“ (Vers. 8), «Dară ce ?. zici tu; ca să plăcem 
lui Dumnezeu, trebuie a  ne tăia trupul, şi să’i părăsim ?. 
Ni porunceşte oare de a deveni omorâtori ai noştri, c a  
să putem ajunge la virtute»?. Priveşte câte absurdităţi 
se pot naşte, dacă cele vorbite Ie primim cum s’a r în
tâmplă !. Prin expresiunea „trup“ apostolul nu înţelege 
aici trupul pe care’l purtăm, sau fiinţa trupului, ci viaţa 
trupească şi lumească, viaţa acea’ încărcată de dez- 
merdări şi de desfrâu, care faco trupesc pe întregul om. 

jţPupre cum cei ce sunt înaripaţi cu duchul fac chiar 
şi pe trup duchovnicesc, tot aşă şi cei ce fug de duch 
şi slujesc pântecelui şi plăceri (or, fac şi pe suflet trup. 
fără însă de a’i schimbă prin aceasta esenţa, ci numai 
ca’i înjosesc şi’i necinstesc nobleţă. Feliul acesta de 
întrebuinţarea cuvintelor se găseşte şi în vechiul testa
ment în multe locuri, unde sub denumire de trup se 
înţelege viaţa acea pământească şi josnică, încurcată 
în plăceri absurde. Şi lui Noe de pildă îi zice Dumnezeu : 
„Nu va românea duchul meu în oameni aceştia 
în veac, pentru că trupuri sunt" (Facer. 6, 3), de 
şi însuşi Noe eră îmbrăcat cu trup. Insă vina nu sta 
în aceia că erau îmbrăcaţi cu trup, căci aceasta' eră, 
a naturei, ci în aceia că preferase viaţa trupească* 
Dc aceia şi Pavel zice: ,,Cei ce su n t în trup, lui 
Dumnezeu â plăcea nu pot“, după care imediat 
adaoge: .,Iară voi nu sunteţi în trup, ci în Duchlt 
(vers. 9), unde iarăşi nu vorbeşte de trupul obişnuit, ci 
de un astfeliu de trup, care este tîrît şi tiranisit de 
patimi. «Dară de ce, zici tu, n’a  vorbit aşa, şi nici n’a  
pus deosebirea in ochii tuturor»? Pentru ca sa înalţe 
auditoriul şi să’i arate că cel ce vieţueşte drept, nu este 
în trup. Cum că omul duchovnicesc nu mai este în păcat, 
faptul este învederat, — dară apostolul pune şi ceiace 
este mai principal, că nu numai nu se mai află în pă
cat, ci un astfeliu de om nu mai este nici în trup, căci 
el a devenit înger de aici, şi că se ridică spre ceriu, 
eară trupul îl are ca de prisos.
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Deci, dacă tu defaimi trupul, fiindcă cu această 
denumire apostolul a  arătat viaţa trupească, apoi atunci 
defaimi şi lumea întreagă, căci de multeori şi sub cu
vântul de lume se înţelege răutatea, dupre cum acolo 
unde ziccâ Christos ucenicilor: „Voi nu sunteţi din 
lumea aceasta”, precum şi acolo unde zicea către 
Fraţii lui: „Nu poate lumea să vă urască pre voi, 
iară pre mine mă urăşte” (loan 15, iy. 7,7). Atunci 
şi pe suflet îî veţi crede a fi străin de Dumnezeu, fiindcă 
şi pe cei ce vieţuesc în rătăcire apostolul îi numeşte 
psichici, adecă trupeşti. Dară nu este aşa, Nu trebuie a  
primi cuvintele în mod simplu, ci pretutindeni e nevoie 
de a fl cu cea mai mare băgare de seamă la scopul celui 
ce vorbeşte, şi a cunoaşte de vizarea exactă a  celor vorbite. 
Unele din ele sunt bune, altele sunt rele, iară altele 
sunt medii între cele două dintâi; dc pildă, spirit şi corp 
sunt medii, fiindcă pot deveni şi una şi alta, -  pe când 
duchul veşnic este al celor bune, şi niciodată nu poate 
deveni altmintrelea. Şi aici, ca şi mai sus, sub denumi
rea de cugetul trupului se înţelege fapta cea rea a celor 
ce pururea sunt răi, fiindcă nu se supun iegei lui Dum
nezeu. Dară dacă tu dai şi sufletul şi trupul celui mai 
bun — adecă duchului — ai câştigat partea aceluia, pe când 
dacă le dai celui mai rău, prin aceasta te-ai făcut părtaş 
perzărei, nu prin natura sufletului şi a trupului, ci prin in
tenţiunea ta care este principalul, sau, mai bine zis, care 
€ stăpână absolută de a alege una din aceste două.

Şi cum ca acestea sunt aşâ, şi cele vorbite nu sunt 
spre defăimarea trupului, iarăşi să întrebuinţăm ace
leaşi expresiuni, şi să le examinăm mai cu deamănuntu).
„Iară voi, zice, nu sunteţi în trup, ci în Ducii”.

Dară ce? Oare nu erau ii în trup, ci se perindau 
prin lume fără trupuri? Şi cum s’a r puteâ zice aceasta? 
Ai văzut că apostolul, prin această expresiune, face a- 
luziune la viaţa trupească? Şi de ce oare n ’a zis: «că 
voi nu mai sunteţi în păcat» ci „nu sunteţi în trup”? 
Pentru ca să afli că Christos nu numai tirania păcatu
lui a stins-o, ci şi trupul l-a făcui mai uşor şi mai du
hovnicesc, şi nu doară că prin schimbarea naturei tru
pului, ci numai prin înariparea lui, adecă prin încura
ja rea  şi entuziasmarea lui. Dupre cum prin însoţirea 
focului cu ferul, foc devine şi ferul, rămânând totuşi în
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propria sa natură, tot aşâ şi corpul credincioşilor, cari 
au intr’ânşiî Duchul, se preface in aceiaşi energie cu 
el, adecă devine duchovnicesc, şi deşi din toate părţile 
este răstignit, el totuşi este înaripat, împreună cu su
fletul, cum de pilda erâ trupul celui ce grăia acestea. 
De aceia el işi băteâ joc de orice desfătare şî plăccre, 
şi se simţiţi multămit şi încântat în foame şi bătăi, şi 
în cât timp erâ întemniţat, şi nici că îl supără întru 
cevâ pătimind acestea! De aceia şi zicea e l : „Pentru 
că cea curând trecătoare uşurare a năcazului 
nostru. . (II. Cor. 4,17), fiindcă atât de bine îşi dăscă
lise trupul său, îneît să călătorească împreună cu Duchul.

„Că Duchul lui Dumnezeu locueşte întru 
voi" l). Expresiunea din capul propoziţiei aceşteia ,,că“

=  dacă, de cumvâ) în multe locuri este pusă nu 
ca semn de îndoială, ci chiar fiind convins că este aşâ, 
precum zice şi aiurea: „De vreme ce (d'-ep Sbîa^v 
TrafA. Hs(î> 'ivuaiioSo6vai w .c  BiUSoootv f>ţj,â; C U  drep
tate este la Dumnezeu a răsplăti năcaz celor 
ce vă năcăjesc pre voi'4 (ii. Thesal, l, a), şi ia
răşi: „Atâtea aţi pătimit în zădar, dacă (s'̂ s -mx eî-/.-?,) 
ŞÎ în zădar“ (Galateni 3, 4), ceiace arată că această 
particulă deşi în formă este de îndoială, totuşi în fond 
este afirmativă.

„Iară de n’are cinevâ Duchul lui Christos". 
Nu a  zis «iară de nu aveţi voi», ci faptul acesta dure
ros îl atribue altora, zicând: „acela nu este al lui“. 
„Iară de este Christos întru voi“ (Vers. 10). Aici 
iarăşi li pune înainte cele bune. Ceiace e dureros şi 
trist, el o spune în scurt şi la mij locui frazei, pe^ când 
ceiace este iubit şi dorit o pune de amândouă părţile, 
şi prin multe vorbe, ca astfeliu să întunece efectul pro
dus de întristare. Aceasta o zice apostolul nu spunând 
că Duchul este Christos, — să nu fie una ca aceasta, — 
ci arătând că cel ce are Duchul, nu numai că se nu
meşte al lui Christos, dară chiar are pe Christos în.el,

i) Noi A. Expresiunea din original stitst, tradusă exact in Ro
mâneşte este dacă, de cumva, şi nici de cum că, dupre cum se g ă
seşte în ediţia de Buzău. Dovadă la aceasta este ch iar explicaţia Sf 
Chrisoslom. (Trad.).
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fiindcă nu se poate ca Duchul să fie de faţă şi Christos 
să nu fie. Unde este un ipostas al Treimei, acolo este 
de fa(ă Treimea întreagă, fiindcă Treimea este nedes
părţită în sine, şi unită în mod desăvîrşit. «Şi ce va 
fi, dacă Christos este în noi¥» „Trupul este mort 
pentru păcat, zice, iară Duchul viază pentru 
dreptate14. Ai văzut câte rele sunt, când cinevâ nu 
are Duchul sfint? Moarte, duşmănie cătră Dumnezeu, 
a nu puteâ fi mulţămit de legile lui Dumnezeu, a nu fi 
al iui Christos precum trebuie, a nu‘l aveâ pe el în sine. 
Acum gândeşte-te şi la bunurile ce sunt, când cinevâ 
are în sine Duchul; că el este al Iui Christos, că are în 
sine pe însuşi Christos, că se luptă ca să întreacă pe 
îngeri în viaţă curată. Aceasta va să zică a ’şi omorî 
cinevâ trupul, a vieţui viată nemuritoare, a aveâ chiar 
de pe acum garanţia învierei din morţi, a păşi cu uşu
rinţă pe calea virtuţei, aşâ că un astfeliu de om este 
încununat 3a urmă, fără alte fapte sau ostenele. De 
aceia a şi adaos expresiunea „pentru păcat£t, ca să 
afli odată că el n’a omorît natura trupului, ci numai 
păcatul* fiindcă dacă s’a r omorî natura trupului, s’a r  
omorî în acelaşi timp şi multe altele cari a r  puteâ fo
losi sufletul. Deci, el nu spune aceasta, ci voeşte ca tru
pul chiar trăind să rămână mort. A aveâ pe Fiul în 
noi, cum şi a fl în noi Duchul, este semn că trupurile 
noastre, în ceiace priveşte săvârşirea păcatului, cu ni
mic să nu se deosebiască de trupurile cele moarte din 
coştiuguri. Dară tu nu te spăriâ auzind de moarte, căci 
o astfeliu de moarte are în ea adevărata viaţă, pe care 
nici-o moarte nu o va ajunge. Astfeliu este viaţa Duchu
lui; ea nu se supune morţei, ci consumă şi nimiceşte

Se moarte, iară ceiace a primit, păstrează pentru tot- 
eauna nemuritoriu. De aceia zicând că trupul este m ort 

pentru păcat, nu a spus «că Duchul viază» *), ci ,,că 
Duchul viaţă (este) pentru dreptate", ca să arate 
că Duchul poate să dea viaţa şi altora.

2) Notâ. Originalul este precum u rm ea ză : t i  U itysup* Jut-q 
S:k îiv.'i'jmiv-fiv, adecă : d a r ă  Duchul viaţă pentru dreptate», — de 
undo se vede că traducerea din ediţia de Buzău nu este exactă. 
De altm intrelea chiar Sf, Chrisostom explică deosebirea dintre cu
vintele viaţă şi viază, şi ni a ra tă  care este sensul adevărat al pa
sajului. (Trad.).
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Apoi iarăşi încordând atenţiunea auditorului, spune 
şî cauza vieţii, şi dovada în acelaşi timp. Cauza este 
dreptatea. «Păcatul ne mai existând, zice, nici moartea 
nu se mai a ra tă ; iară moartea nearătându-se, viata este 
nedesfiinţată».

„Iară de locueşte întru voi Duchul celui ce 
a sculat pre lisus din morţi, cel ce a sculat 
pre Christos din morţi va face vii şi trupurile 
voastre cele muritoare, pentru Duchul lui cel 
ce locueşte întru voi“ (Vers. 11). Aici iarăşi aduce 
vorba de înviere, fiindcă aceasta mai ales eră care deş
teptă speranţa auditorului, şi’l asigura jarin cele petre
cute cu Christos. «Nu te teme, zice, daca eşti îmbrăcat 
cu trup mort; aibi în tine Duchul, şi vei înviă numai 
decât». Dară ce? Oare trupurile care nu au în ele Duch, 
na vor învia? Şi cum vor stă atunci toţi înaintea tro
nului lui Christos? Cum va puteâ fi vrednic de credinţă 
cuvântul despre gheena? Ca dacă cei ce nu au în ii pe 
Duch nu în viază, atunci nici gheena nu va fi. Deci, ce 
va să- zică ceiace el spune aici ? Toţi vor învia, desigur, 
însă nu toţi spre viaţă, ci unii spre osânda, iară alţii 
spre viaţă. De aceia nici n’a zis apostolul «va învia şi 
trupurile voastre», ci „va face vii şi trupurile voas
tre", ceiace este mai mult decât învierea, şi care se 
acordă numai celor drepţi. Deci, spunând şi cauza unei 
asemenea cinste, zice: „pentru Duchul lui cel ce 
locueşte întru voi“. Aşă că dacă vei plecă de jaici 
fiind lipsit de charul Duchului, şi neavându-1 întreg, te 
vei pierde desigur, chiar de-ai înviă. Căci dupre cum 
el nu va suferi a fi predat osândei, văzând atunci stră
lucind Duchul întru tine, tot aşâ nu va primi ca tu să  
fii introdus în camera cea de nuntă, văzând că Duchul 
este stins în tine, dupre cum n’a lăsat să între nici 
acele fecioare nebune.

’). Deci, iubitule, nu lăsa ca trupul să vieze acum, 
ca astfeliu să vieze atunci, fă să moară aici, ca sa _ nu 
moară acolo niciodată. Dacă va rămânea aici vieţuind,.

*) Por lua morală. Despre cei ce vieţuesc Eu virtute şi în exer
ciţii morale, şi că singuri aceştia trăesc, pe când cei ce vieţuese 
în plăceri, dejâ sunt morţi. Şi despre dezmerdare, iubire de a r 
gint şi lăcomie. ( Veron).
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nu va vieţui, iară de va muri, atunci va trăi. Aceasta 
se petrece şi cu învierea cea de obşte, căci mai întâi 
trebuie â  muri. trupul şi a se îngropâ, şi după aceia a 
se face nemuritoriu. Aceasta se petrece şi în liaia re
naştere! (botez), fiindcă mai' întâi trupul se răştigneşte, 
apoi sc îngroapă, şi după aceia înviază. Accasta s’a pe
trecut şi Cu trupul Domnului, fiindcă şi el a fost răs
tignit, îngropat, şi apoi a înviat. Aceasta să facem şi 
noi, omorind flecare trupul său necontenit, în fapte. Eu 
nu spun de fiinţa trupului, să nu fie una ca aceasta, ci 
vorbesc de aplecările spre fapte rele. Aceasta este ade
vărată viaţa, ba mai bine zis aceasta este singura viaţă, 
de a nu se supune cinevâ la nimic omenesc, şi nici dc 
a  sluji plăcerilor. Cel ce se supune singur plăcerilor, 
nici nu poate a  mai vieţui pe urm a liniştit din cauza 
nemulţâmirei ce izvorăşte din ele, din cauza fricei, a 
primejdiilor şi a nenumăratelor patimi. Dacă se gân
deşte la moarte şi o aşteaptă ca fiecare muritoriu, el 
a  murit dejâ ele frică mai ’nainte de moarte. Daca ar 
bănui vre-o boală, vre-o batjoooră, vre-o sărăcie, sau şi 
alteevâ din cele neaşteptate, el este prăpădit dejâ şi 
demoralizat cu totul. Dară ce a r puteâ fi mai ticălos ca 
o astfeliu de viaţă?

Nu tot aşă însă se petrec lucrurile cu cel ce vie- 
ţueşt.e în Duchul, căci el este mai presus şi de frică, şi 
de supărare, şi de primejdii, şi dc orice schimbare, şi 
nu numai că nu sufere nimic, ci mai mult încă, că chiar 
căzând pe capul lui astfeliu de nenorociri, el le dispre- 
ţueşte. Şi cum va fi aceasta? Dacă Duchul locueşte pu
rurea în noi. El n’a spus ca să locuiască pe un timp 
scurt în noi, ci necontenit. Dc aceia n’a  zis «Duciiul ce 
a  locuit,» ci „cel ce locuieşte*£, arătând prin aceasta 
răm ânerea lui veşnic în noi. Prin urmare, cel ce vie- 
ţueşte, acesta mai cu samă este mort cu viaţa. De 
aceia şi zice apostolul: „iară Duchul viaţă pentru 
dreptat,e“. Şi pentru a lămuri mai bine cele vorbite, 
să punem la mijloc doi oameni, din cari unul să fie 
predat desfrânărei, plăcerilor şi înşălăciunei vieţei, iară 
celaft mort în asemenea patimi, şi să vedem care din 
doi trăeşte în adevăratul înţeles al cuvântului. Fie din- 
t r ’aceşti doi, unul loarte bogat şi renumit, hrănind la 
m asa sa mulţi părăsiţi şi linguşitori, şi pe trecând u-şi 
toată ziua în aceasta, veselii îdu-se şi desfătându-se, —
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pe când celălalt trăind în sărăcie şi în post, în înfrânare 
şi filosofie, deabea spre sară împărtăşind u-se din hrana 
trebuitoare, sau dacă voeşti, rămână nemâncat două şi 
trei zile; ci bine! care din aceşti doi vi se pare ca vie- 
ţuieştc cu adevărat? Ştiu bine că mulţi dintre voi vor 
crede că acela care saltă veşnic, care se dezmeardă şi îşi 
împrăştie ale sale, pe când noi vom crede că acela trăeşte, 
care se bucură de toate cu cumpătare. Deci, fiindcă este 
luptă şi ceartă, şi nu puterii să ne înţelegem, să intrăm în 
casele amândurora., şi mai cu sama chiar atunci cânii 
crezi că bogatul trăeşte, adecă chiar în timpul (Jezmerdă
ri lor lui, şi după ce am intrat, sa vedem în ce ocupaţiuni 
găsim pe fiecare din ii, fiindcă numai din fapte se poate 
vedeâ şi cel ce trăeşte, şi cel ce este mort. Aşâ dara, pe 
unul îl vom găsi cu cartea în mână, în rugăciuni şi 
post, sau în ocupaţiuni de acele necesare, privighind 
şi fiind treaz şi vorbind cu Dumnezeu, — pe când pe 
celălalt îl vom găsi cufundat în beţie, şi’! vom vedeâ 
într’o stare care cu nimic.nu se deosebeşte de a unui 
mort. Şi de am .stă acolo chiar până sara, am puteâ. 
vedeâ cum moartea lui se întinde tot mai mull, fiindcă 
moartea din cursul zilei este succedată de moartea din 
timpul nopţii, adecă dc somn, — pe când pe celălalt îl 
vom găsi treaz şi privighind chiar şi în timpul nopţii. 
Aşâ dâră pe care din doi îl vom consideră că trăeşte? 
Pe cel ce şade iară simţire chiar în timpul zilei şi ex
pus risuluî general, sau pe cel ce lucrează şi vorbeşte 
cu Dumnezeu? De acela daca te apropii şi’i spui cevâ 
chiar necesar, el nu aude nimic vorbindu-i, după cum 
nu aude nici mortul, pe când de acesta de ai voi să 
te apropii, fie ziua, fie noaptea, îl vei vedeâ mai mult 
înger, decât om, şi îl vei auzi filosofând despre cele ce
reşti. Ai văzut că acesta trăeşte mai presus dc toţi cei 
vii, iară acela este mai ticălos decât cei morţi? Chiar 
de a r crede el că face cevâ atunci, totuşi de vei lua 
sama bine, le vei convinge că el vede lucrurile pc dos, 
adecă face cu totul contrar de ceiace trebuie să facă* 
seamănă cu cei nebuni, ba încă şi mai mişel decât ne
bunii. Pc nebuni dacă i-ar batjocori cinevâ, noi cu toţii 
certam pe cel ce i-a batjocorit şi luăm apărarea, aces
tora, pe când dacă vedem batjocorit pe un beţiv, nu 
numai că nu ne ■ înduioşăm de milă- către el, ci încă cu 
toţii îl hulim şi’l dezaprobăm. Deci, spune-mi,; oare 
aceasta este viaţa, sau cevâ mai grozav decât mii de
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morţi? Ai vă2ut că cel ce se dezmiardă in plăceri, nu 
numai că este mai ticălos decât cel mort, ci chiar de 
cât cel îndrăcit este mai pre jos? Fiindcă de acela iţi 
este milă, pe când pe acesta ii urăşti; unul se bucura 
de iertare, de vreme ce nu este vinovat de boala ce'l 
stăpâneşte, pe când celălalt va fl osândit pentru boalele 
morale ce singur şi le-a provocat. Dacă acesta văzut 
pe dinafară şi este atât de ridicol şi de dispreţuit, cu 
balele la gură şi puţind a vin, apoi gândeşte-te la acel 
suflet nenorocit., care este înmormântat în trupul lui ca 
în tr’un mormânt, gândeşte-te, zic, cum se găseşte el a- 
•colo! Este acelaşi lucru ca şi cum ai veaeâ pe o fe
cioara împodobită, cuminte, liberă, nobilă şi frumoasa, 
batjocorită de o slugă barbară, spurcată şi uricioasă, 
ca re ’şi bate joc de ea. Astfeliu este beţia. Deci, care 
dintre cei ce au mintea în scaun, nu a r  prefera ca să 
moară de o mie de ori mai bine, decât să trăiască ast
feliu o singură zi? Când se face ziuă şi se scoală din 
somn dupa acea batjocură, chiar de s’a r părea că su
fletul lui este treaz, totuşi nici atunci nu se bucură de 
o curată înţelepciune, pentru că norii beţiei îi stau încă 
dinaintea ochilor. Dara chiar de i-am îngădui să fie 
în adevăr treaz, care este câştigul lui ? O asemenea tre
zie nu'i foloseşte la nimic, ci numai doară că se gân
deşte la acuzatorii săi. Când el se sluţăşte în beţie, 
câştigă numai atâta că nu simţeşte pe cei ce’l iau în 
bătae de joc, însă după ce se face ziuă, a pierdut şi 
această mângâe re, căci şi slugile cârtesc, şi femeia se 
simte ruşinata, şi prietenii îl batjocoresc, şi duşmanii ît 
rîd. Dară ce a r  puteâ fl mai de jale decât, o astfeliu 
de viaţă, ca ziua întreagă să fle ridiculizat de toţi, şi 
spre sară aceleaşi sluţănii să se repete iarăşi.?

Dară ce? Voîe-jQ poate ca să aducem îa mijloc pe 
cei lacomi? Căci şi lăcomiea este o altă beţie mai gro
zavă ca cea dintâi, iară dacă este beţie, apoi e şi moarte 
cu mult mai rea decât moartea naturală, fiindcă şi 
aceasta este o beţie mai rea decât beţia de vin. In 
adevăr, că nu este atât de grozav de a se îmbăta cinevâ 
de vin, pe cât este de a se îmbăta cu pofta de bani. In 
beţia de vin paguba merge până la patimă, să sfâr- 
şaşte în nesimţire şi în pierderea desăvârşită a beţivului,
— pe când în beţia , de bani, vătăm area se răsfrânge 
asupra multor suflete, şi de aici aprinde totdeauna fe
lurite lupte şi chiar războae. Aide, deci, să punem şi
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pe acesta în faţa celuilalt beţiv, şi să vedem în ce anume 
se însoţeşte cu acela, în ce anume îl întrece, şi cum dânşii 
sunt beţi, să li facem astăzi comparaţi unea. Pe acel fe
ricit, care vieţuieşte cu Duchul, nu’l vom compara cu 
aceşti din urmă, ci numai pe aceştia îi vom examina. 
Deci, iarăşi să punem masa în mijloc, încărcată cu mii 
de omoruri.

Aşâ dară în ce anume să însoţăsc aceştia, şi în ce 
se asamănă? In natura boalei chiar. Feliul beţiei, de 
sigur că este deosebit, fiindcă unui se îmbată de vin, 
iară celălalt da bani; însă patima este aceiaşi, fiindcă 
amândoi sunt stăpâniţi de aceiaşi poftă. Cel ce se îm
bată de vin, cu cât a r beâ mai multe pahare, cu atâta 
mai mult încă doreşte să beâ, iară cel ce iubeşte banii, 
cu cât va adună mai mulţi, cu atât mai mult i se aprinde 
pofta de bani, şi setea după ii devine mai grozavă. In 
aceasta se asamănă j>erfect, pe când în celelalte iubi- 
toriul de argint covârşaşte pe beţiv. Şi în ce anume? 
In aceia că beţivul de vin pătimeşte de cevâ natural, 
fiindcă vinul fiind înferbântătoriu măreşte şi sporeşte 
uscăciunea din stomah, şi astfeliu face pe beţivi să aibă 
sete; — dară iubitoriului de argint cum şi de unde îi vine 
veşnic pofta de a  aveâ tot mai mult? Patima aceasta, 
deci, este neexplicată, şi mai mult samănă cu o enigmă. 
Dară de credeţi, să’i vedem pe aceştia şi după beţie. 
Ei bine, pe iubitoriul de argint nu’l vom vedeâ nici 
odată în acea stare de d u p ă  beţie, fiindcă ei veşnic 
este în stare de beţie. Deci, în această stare de beţie 
fiind amândoi, să vedem şi să judecăm care din doi 
este mai de rîs, ca apoi să ne formăm o ideie exactă 
de dânşii. Vom vedea pe cel îmbătat de vin umblând 
pe drum şi impletecindu-i-se picioarele în toate părţile, 
cu ochii deschişi, fară însă să vadă pe cinevâ, izbind pe 
cel ce’l întâlneşte, bolborosând din gură cuvinte fară 
şir, vărsând băutura dintrânsul, gol şi sluţit în tr’un 
mod bestial, chiar de s’ar găsi în faţa lui femeie, sau 
fată, sau slugă, sau ori şi cine a r  fi. Aţi rîs deajuns? 
Ei, aide acum sa aducem în mijloc şi pc lacom. Dară 
cele petrecute cu acesta sunt vrednice nu numai de rîs, 
ci şi de blestem, de mânie multă, şi de mii de trăsnete. 
Acum să vedem ceiace este de rîs: şi acesta ca şi acela 
nu cunoaşte pe nimeni, nici prieteni, nici duşmani, şi 
ochii lui sunt întunecaţi, deşi sunt deschişi, şi dupre 
cum acela vede totul în formă de vin, aşâ şi acesta
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totul vede în forma banului.' Şi vărsătura Jui e ca mult 
mai greţoasă, căci din gura sa nu iesă mâncarea şi 
băutura cea dobitocească, ci cuvinte de batjocoră, dc 
insulte, de rezboiu şi de morţi, cari atrag asupra ca
pului său mii de trăsnete. Şi dupre cum trupul aceluia 
este sarbăd şi pierdut, cot aşa este sufletul acestuia, ba 
încă nici trupul lui nu se poate izbăvi de această boală 
molipsitoare, ci chiar mai mult se topeşte decât de vin, 
de griji, de mânie şi de privigherile care ’I rod, şi câte 
puţin îl consumă cu totul. Cel stăpânit de patima beţiei, 
cel puţin după trecerea nopţii poate să fie treaz, pe 
când lacomul este beat totdeauna, şi ziua şi noaptea, şi 
privighind şi dormind, fiind torturat mai grozav decât 
cel închis în temniţă, şi decât cei ce lucrează în minele 
metalice. Deci, care pedeapsă poate fi mai grozavă ca 
aceasta? Aceasta este oare viaţă, şi nu moarte, sau 
poate şi mai grea decât moartea? Moartea cel puţin 
odihneşte trupul, îl scuteşte dc rîs şi batjocoră şi de 
comiterea unor păcate nouă, pe când beţia banilor se 
vîi'ă în toate acestea, căci ea astupă urechile, întunecă 
ochii şi mintea o ţine într'o mare întunecime. Lacomul 
nici nu sufere a auzi, şi nici a vorbi cinevâ despre vre-o 
chestiune străină, ci el se gândeşte numai la procente, 
şi la procentele procentelor, la câştiguri necinstite, la 
tocmeli urâte, şi la afaceri meschine şi raparite, hă
măind contra tuturor ca şi un câne, pe toţi urând, pe 
toţi dispreţuind, pe toţi rezboind fără ni ci-o cauză, re
voltând u-se contra săracilor cari cutează a’i cere un 
pitac, invidiind pe cei bogaţi, şi cu un cuvânt nea vând 
dragoste şi plăcere de nimeni. Chiar de a r  aveâ femeie, 
sau" copii, sau prieteni, totuşi dacă, nu’i este cu putinţă 
de a câştiga de pretutindeni, toţi accştia sunt consideraţi 
de dânsul mai duşmani decât duşmanii naturali. Dară 
ce a r puteâ fi mai ticălos lucru, decât ca el singur să’şi 
faur iască pretutindeni piedici, stâncă de care sa se lo- 
viască, râpi şi mii de prăpăstii în cari să cadă, el, zic, 
care are un singur trup şi un singur pântece căruia 
slujaşteV Dacă te-ar vîrî cinevâ în niscareva slujbe 
politice, tu fugi de teama cheltuielelor, pe când ţie îţi 
făureşti slujbe cu mult mai costisitoare şi mai greşite, 
căci plăteşti lui mamonâ, acestui tiran rău, nu numai 
bani, nici numai munca trupului şi torturile sufletului, 
ci încă îi dai şi sângele prin această sclavie barbară, 
mişelule şi ticălosule, ca doară vei avea cevâ mai mult I
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Nu vezi pe fiecare zi pe cei duşi Ia morminte, cum sunt 
traşi în mormânt goli şi lipsiţi de totul, neputând a luă 
cu dânşii de acasă nimic, ci şi cele cu cari sunt îm
brăcaţi le dau pradă viermilor ?

La aceştia gândcşte-te în fiecare zi, căci poate se 
va mai alină patima, de nu cumvâ poate că vei îneburri 
mai mult, din cauza luxului de po la înm orm ântări. . .  
căci patima aceasta este grozavă, şi boala este grea de 
tot. De aceia şi noi vă vorbim în biserică de această 
patimă în fiecare zi, şi necontenit destupăm urechile 
voastre, ca astfeliu măcar prin necontenita converza- 
ţiune despre ea, să se poată face cevâ mai mult. Insă 
nu vă certaţi, fiindcă patima aceasta nu numai în 
viata viitoare, ci şi în viaţa prezentă trage .după sine 
multe pedepse. De v’aş.i vorbi încontinuu de cei legaţi 
cu lanţuri, de cel pironit într’o boală lungă, de cel ce 

o se sbuciumă de foame, sau de oricine, pe" nici unul nu
vi l'aşi puteâ arătâ ca pătimind atât de mult, pc câte 
pătimesc cei amorezaţi de bani. Ce a r puteâ fi mai 
grozav ca a fi cinevâ urât de toţi? Ca a nu se mai 
sătura nici odată? Ca a fi cinevâ însătat ve.şnic? Ce 
poate fi mai grozav, decât a se luptâ cinevâ necontenit 
cu sărăcia, crezută de toţi ca cevâ greoiu? Ce poate fi 
mai grozav ca a aveâ cinevâ supărări zilnice? De a 
nu fi treaz nici odată, şi de a se găsi veşnic în tulbu
rări şi nelinişte?

Aceste toate, şi mai multe decât acestea, le sufăr 
iubitorii de argint. Când e vorba de câştig, apoi chiar 
de a r aveâ cu ii bogăţiile întregei lumi, totuşi nu sim
ţesc nici o plăcere, ci mai mult doresc, — pe când dacă 
sunt păgubiţi fie chiar cu un singur obol, ii se cred că 
sufăr mai mult decât oricine, şi că din această cauză 
îşi vor pierde şi viaţa. Ce cuvânt a r puteâ oare să re
prezinte toate relele izvorite de aici? Şi dacă astfeliu 
de rele se petrec in lumea accasta, înţelegi foarte bine 
cele ce’l aşteaptă în lumea ceialaltă: căderea din împă
răţia ceriurilor, durerea pricinuită de gheena, legătu
rile cele ne’ntrerupte, întunerecu! cel mai dinafară, vier
mele cel neadormit, scrâşnirea dinţilor, scârba şi nă
cazul, rîurile cele de foc, cuploarelele cele ce nici odată 
nu se sting. Toate acestea socotindu-le în mintea ta, şi 
punându-le în faţa plăcerei de bani, smulge din rădă
cină această boală, ca astfeliu primind adevărata, bogăţie, 
şi izbăvindu-te de această sărăcie grozavă, să te învred-

3825
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ni ceşti şi de bunurile prezente, şi de cele viitoare, prin 
charul şi filantropia Domnului nostru lisus Christos, 
prin care şi cu care se cade slava Tatălui şi Sfintului 
Duch, acutn şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X V

„Drept aceia, fraţilor, datori suntem nu tru
pului, ca sa vieţuim dupre trup, că de vieţuiţi 
dupre trup, veţi’ muri, iară de veţi omorî cu 
Duchul faptele trupului, veţi fi vii“ (Vers. 12 .13).

Arătând cât de mare este răsplata vieţei duchov
niceşti, şi că o astfeliu de viaţă face pe Christos de a 
locui în noi, şi că face vii trupurile cele muritoare, şi 
că sboarâ spre ceriu, şi că o astfeliu de viaţă face mai 
uşoară calea virtuţei, la urmă adaoge şi sfatul care erâ 
necesar, zicând: «prin urmare nu suntem datori a  vieţui 
dupre trup». Dară n’a zis întocmai aşă, ci spunând că 
„datori suntem nu trupului", el a a ră ta t cu mai 
multă putere şi mai înţepătoriu, că datori suntem Du
chului. Şi pretutindeni el face aşâ, învederând că cele 
acordate noue de Dumnezeu nu au fost acordate din 
datorie, ci din simplă dragoste şi din charul lui, pe când 
cele ale noastre după primirea charului, nu sunt făcute 
din filotimia noastră, ci din datorie. Căci când el zice: 
„Cu preţ sunteţi cumpăraţi, nu vă faceţi robi 
oamenilor" (I Cor. 7, 23), aceasta lasă a  se înţelege. 
Deasemenea şi când scrie că: „nu sunteţi ai voştri" 
(Ibid. 6, 19) acelaşi lucru îl învederează. Dară şi în altă 
parte li aminteşte despre aceasta, scriindu-li: „Că de 
a murit unul pentru toţi, iată dară toţi au 
murit. . . ,  că cei ce viază, să nu mai vieze 
loru-şi“ (11. Cor. 5,14.15). Aceasta deci o face şi aici, 
zicând „datori suntem11. Apoi fiindcă a zis că „nu 
suntem datori trupului", ca nu cumvâ cele vorbite 
să le atribui naturei trupului, el n’a tăcut, ci a adaos 
imediat: „Ca să vieţuim dupre trup". Fiindcă multe
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datorim noi trupului, de pildă datorim a’l hrăni, a’l în
griji, a ’l repauzâ, a’l căută de boale, a’l îmbrăca, şi în 
rine a’l sluji in multe alte trebuinţi. Deci, ca nu cumva 
■să crezi ca el desfiinţază această slujbă ce o datorim 
trupului, zicând că: „d a to ri nu suntem trupului", 
o explică aceasta, spunând: „ca s ă  vieţuim dupre 
trup". «Acea îngrijire o desfiinţez eu, zice, care duce 
!a păcat, iară a fi îngrijit trupul la nevoile Iui naturale, 
aceasta voiesc a se face». Ceiace a arătat mai departe 
(Cap. 13, 14) zicând: „şi purtarea de g r ijă  a tru
pului Să nu O f a c e ţ i după care imediat a adaos: 
„Spre pofte", acelaşi lucru îl face şi aici, căci ne învaţă 
spunându-ni: «îngrijiţi trupul vostru, căci îi datorim 
această îngrijire; însă, să nu vieţuim dupre trup, adecă 
să nu facem trupul stăpânul vieţei noastre. Este necesar 
ca trupul să meargă după noi, iară nu el să ne con
ducă, şi nici să ni reguleze viaţa noastră, ci să pri- 
miască legile Duchului».

Deci, stabilind aceasta, şi arătând că datori suntem 
Duchului, arată mai departe căror binefaceri suntem 
datori, şi nu vorbeşte de ceie trecute, ceiace mai cu 
sam ă îl uimeşte pe apostol, ci de cele viitoare. Deşi erau 
deajuns şi acelea spre a convinge pe auditoriu, totuşi el 
nu vorbeşte acum de ele, şi nici nu spune de acele 
binefaceri negrăite, ci numai de cele viitoare, Dealtfeliu 
binefacerea odată acordată, nici nu are atâta putere de 
a atrage pe cei mulţi, dupre cum are binefacerea vii
toare şi aşteptată. Deci spunând de binefacerea viitoare, 
mai ’nainte îi înfricoşază cu supărările cele ce urmează 
din vieţuirea cea dupre trup, căci zice: „Că de vie- 
ţu iţi dupre trup, veţi m uri“ (Vers. 13), făcând alu
ziune la moartea acea nemuritoare, adecă la pedeapsa 
şi osânda din gheena. Şi mai mult încă, că dacă ar 
examina cinevâ această pericopă cu băgare de sama, 
a r puteâ vedeâ că un astfeliu de om a  murit dejâ din 
viaţa aceasta, ceiace v’am demostrat destul de lămurit 
în convorbirea dinainte.

„Iară dacă veţi omorî cu Duchul faptele 
trupulului, veţi fi vii“, zice. Ai văzut acum că el 
nu vorbeşte de natura trupului, ci de faptele trupeşti® 
N’a zis: «iară de veţi omori cu Duchul natura trupului», 
ci „faptele trupului*', şi încă nici pe acestea toate,



2 2 8 OMILIA  X V

ci numai pe cele rele, iară aceasta se învederează din 
cele ce urmează: «ca dacă veţi face aşâ, zice, veţi fl 
vii». Apoi dacă el a r fl vorbit de toate faptele trupului 
în genere, cum s’a r puteâ împăca aceasta cu dreapta 
judecată? Căci şi a  vedeâ, şi a auzi, şi a grăi, şi a 
umblă, sunt fapte de ale trupului, şi de vom voi ca sa 
le omorîm, apoi suntem atât de departe ele a  vieţui, 
încât am puteâ fi. învinovăţiţi de sinucidere. Deci, cari 
fapte spune el că trebuie a le omori? Pe acelea cari 
ne duc spre răutate, şi pe cari nici nu este cu putinţă 
de a  le omori altfeliu decât prin Duch. Pe celelalte ’a  
le omori, însamnă de a se ucide cinevâ pe sine singur, 
ceiace nu este permis, — iară pc acestea numai prin 
Duchul. Când Duchul este de faţă, toate valurile se 
liniştesc, toate patimile se ascund, şi nimic nu ne mai 
poate vătămâ, sau împotrivi. Ai văzut cum apostolul 
ne îndeamnă şi ne arată ca datornici din faptele viitoare
— ceiace am spus şi mai ’nainte — şi nicidecum numai 
din cele dejâ petrecute? «Izbânda Duchului, zice, nu 
este numai aceia, că ni-a iertat păcatele din trecui, ci 
şi aceia, că ne-a făcut necuceriţi şi spre cele viitoare, 
şi ne face vrednici de viaţa cea nemuritoare».

Mai departe el pune şi o altă răsplată, zicând;. 
„Căci câţi cu Duchul lui Dumnezeu se poartă, 
aceştia sunt fii ai lui Dumnezeu" (Vers. 14). 
Această cunună este cu mult mai mare decât cea dinainte. 
De aceia nici n’a zis sim plu: «câţi cu Duchul lui Dumne
zeu vieţuiesc», ci „câţi cu Duchul lui Dumnezeu 
se poartă“, arătând că astfeliu voieşte el de a fl 
Duchul în viaţa noastră, dupre cum este căpitanul faţă 
de corabie, şi vizitiul faţă de caii înhămaţi. Şi nu numai 
trapul, ci chiar .şi sufletul trebuie a’i supune unor ast
feliu de frâne, căci nici acesta nu e bine de a fi deplin 
stăpân, ci trebuie a’l pune sub stăpânirea Duchului. «Ca 
1111 cumvâ, zice, încurajând u-se în darul botezului, sâ. 
nu se mai intereseze de viaţa de după botez, de aceia. 
1-am supus Duchului, pentru că chiar de ai primit bote
zul, totuşi dacă. după aceasta nu vei fi purtat de Duchul,. 
ai pierdut cinstea dată, cum şi însemnătatea înfierei». De 
aceia nici nu zice apostolul «câţi au. luat Duchul lui 
Dumnezeu», ci „câţi se poartă cu Duchul lui Dum
nezeu", adecă câţi vieţuiesc aşâ în toata viaţa lor,, 
„aceştia sunt fiii lui Dumnezeu".
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Apoi, fiindcă demnitatea accasta fusese data şi Iudei
lo r,— „Ku am spus, zice, ca Dumnezei sunteţi 
voi, şi fii ai cehii prea înalt" {Ps. 81, 6), şi iarăşi 
„fii am născut şi i-am înălţat* ‘ (Isaia 1, 7), şi iarăşi 
„Cel întâi născut al meu Israil" (Exod. 4, 22), şi 
iarăşi Pavel care zice: „a cărora este punerea de 
fii (înfierea)" (Rom. 9, 4), de aceia apostolul arată aici 
câta deosebire este între cinstea aceia şi aceasta de acum. 
«Dacă denumirile sunt aceleaşi, zice, nu însă şi faptele 
sunt aceleaşi». Despre aceasta e! aduce dovadă lămurită, 
atât din cele date, cât şi din cele săvârşite, ia ră  la urmă 
face comparaţiunea acestora cu cele ce vor fi în -viitoriu. 
Mai întâi el arată ce anume erau cele date Iudeilor. Deci, 
cari erau acelea? Duchul robiei; pentru care şi adaoge 
zicând: „Pentru că n’aţi luat iarăşi duchul robiei 
spre temere11 (Vers. 15). Apoi trecând cu vederea de 
a  spune contrariul robiei, adică de duchul libertăţei, el 
a  pus înainte ceiace este cu mult mai mare, adcca duchul 
punerei de fii (înflerei), prin care şi duchul libertăţei s’a 
introdus, zicând: „ci aţi luat duchul punerei de 
fii (înfierei)“. Dară aceasta este învederată, însă ce 
anume este duchul robiei, este cu totul întunecat şi nesi
gur, — şi de aceia este necesar de a lămuri acest punct. 
Şi nu numai că este nelămurit, ci chiar foarte greu de 
dezlegat, fiindcă adunarea Iudeilor n’a luat Duch. Deci. 
ce spune el aici? Litera legei a numit-o aşă, fiindcă şi 
litera erâ duchovnicească, dupre cum şi legea erâ duchov
nicească, dupre cum duchovnicească eră şi apa ce curgea 
din peatra, şi mana din pustie. „Toţi, zice, au mâncat 
aceiaşi mâncare duchovnicească, şi toţi aceiaşi 
băutură duchovnicească au bâut“ ţi. Corinth. io, 
3.4). Şi peatra tot aşa o numeşte, căci zice: „au băut 
din peatra duchovnicească care urmâ,". Fiindcă 
toate cele desfăşurate cu ii atunci erau mai presus de 
natură, de aceia pe toate apostolul le-a numit duchov- 
niceşti, şi nicidecum că cei ce s’au împărtăşit din ele 
a r fi luat Duch. Şi cum litera legei erâ litera robiei? 
Pune în ochii tăi întreaga lor viaţă, şi atunci vei şti 
şi aceasta lămurit. Căci şi pedepsele ce li se aplicau erau 
imediate (xepă jtoâa; =  lângă picioare), şi plata imediat 
venea, cumpătată oarecum şi acordată ca şi tainul zilnic
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dat slugilor, şi frica erâ mare în ochii lor, şi curăţeniile 
acele rânduite dc lege, şi înfrânarea lor numai până la 
fapte. Printre noi, însă, nu este aşă, ci se curăţă încă 
şi judecata, şi conştiinţa. Christos nu ni spune num ai: 
„Să nu ucizi“, Ci merge mai departe zicând: ,,ci nici 
să te rn ân ii“ ; nu zice numai „să n u  preacurveşti“, 
ci „nici să te uiţi cu lăcomie", ca astfeliu succesele 
noastre să nu fie rezultate din frica pedepsei prezente, 
ci din dorul cătră el şi din dragostea şi înclinarea cătră 
fapta bună. El nu ne făgădueşte miere şi lapte care curg, 
ci ne face clironomi cu unul născut al său, înde păr târî- 
du-ne de toate cele prezente, şi făgăduindu-ni a  ni dâ 
mai ales acelea, pe cari cei ce au devenit fii ai lui Dumne
zeu trebuie a  le primi. Nimic senzibil, nimic corporal, 
ci totul duchovnicesc.

Aşă dară, deşi aceia se numiau fii, totuşi erau ca 
robi; noi însă, devenind liberi, am primit înfierea, şi 
aşteptăm îm părăţia cerurilor. Acelora li vorbia prin 
alţii, noue insa prin sine însuşi. Aceia făceau totul miş
caţi de frica pedepsei, iară noi cei duchovniceşti mişcaţi 
de dorinţa şi pofta cătră bine, — şi aceasta se vede de 
acolo, că ne silim chiar de a  covârşi cele poroncite noue. 
Aceia întocmai ca şi argaţii şi nerecunoscătorii, nicio
dată nu lîpsiau de a cârti, iară noi lăsăm totul la dorinţa 
Tatălui celui ceresc. Aceia primind binefaceri blăstămau, 
pc când noi primejduindu-ne mulţămim. Dară chiar de 
a r  trebui să fim pedepsiţi păcătuind, totuşi şi aici ej 
mare deosebire. Noi nu suntem pedepsiţi ca şi aceia^ 
ucişi cu petre, arşi şi mutilaţi de preoţi, ci ni ajung, 
ca să fim scoşi dela masa părintiască (Cina cea de ta iiw  
şi depărtaţi pe un timp hotărit dela faţa lui. La Iudei 
înfierea erâ numai o cinste in cuvânt, pe când la noi 
urmează imediat şi faptul, purificaţia prin botez, darea 
Duchului Sfint şi acordarea celorlalte bunuri. Dară apoi 
sunt şi altele multe, prin cari se dă pe faţă nobleţă 
noastră şi fnjosirea acelora. In adevăr, că apostolul fă
când aluziune la înfierea aceia a Iudeilor, prin Duch şi 
spre temere, mai departe aduce şi o altă dovadă de a  
avea cinevâ duchul înfierei, aşâ dupre cum ii avem noi. 
Care este dovada aceasta? Că „ s t r ig ă m : A b b â  P ă 
r in te '1. Ce feliu este aceasta, o ştiu toţi cei iniţiaţi în 
tainele credinţei noastre, căci ni se poronceşte ca în 
rugăciunea cea tainică, întâi acest cuvânt să’l pronun
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ţam  bine. Dara ce? Oare nu şi aceia numiau tată pe 
Dumnezeu? Nu auzi pe Moisi, care zice: ,,Pe Dumne
zeu cel ce te-a născut pre tine, l-ai părăsit" 
(Deuteron. 32, 18)? Nu auzi pe Malachia bătându-şi 
joc dc dânşii şi zicând: „Un singur Dumnezeu te-a 
zidit, şi un singur tată al vostru al tuturor" 
(Mal. 2, 10) ? Dară de şi sunt zise acestea, şi mai multe 
decât acestea, totuşi nicairi nu vei găsi că ii numesc pe 
Dumnezeu cu cuvântul acesta dc „Tată“ şi nici rugân
du-se lui în acest feliu. Nai însă eu toţii, şi preoţi, şi 
laici, şi stăpân Hori, şi stăpâniţi, îl numim „Tată“, 
fiindcă aşa ni s’a poroncit ca să ne rugăm. Acest glas 
îl slobozim noi mai ’ntâi de orice, du pa acele miracu
loase dureri, şi după acea lege a naşterilor străine şi 
paradoxe (botez). De altfeliu Iudeii, chiar de l-ar fi numit 
aşa vreodată, totuşi nu ar fi facut-o din propria lor 
judecată, pe când noi, cei ce ne purtăm în charul lui, 
suntem mişcaţi dintr’o acţiune duchovnicească. Dupre 
cum este Duch al înţelepciunei, după care cei înţelepţi, 
deveneau neînţelepţi, — şi se învederează aceasta din 
învăţătura Noului Testament, — dupre cum este Duch 
al puterei, după care cei slabi sculau pe cei morţi şi 
alungau pe demoni, dupre cum este Duchul profesiei 
al vmdecărei boalelor, al limbelor multe, tot aşa este 
şi Duch al înfierei. Şi dupre cum noi cunoaştem Duchul 
profeţiei din aceia, că cel ce are asemenea Duch prezice 
cele viitoare, nu grăind din propriul său cuget, ci fiind 
mişcat de char, tot aşă şi cel ce are Duchul înfierei; nu 
dela sine numeşte „ T a tă "  pe Dumnezeu, ci mişcat de 
Duchul. Apostolul însă voind a  ară ta  că creştinul este 
fiu mai veritabil, a făcut uz şi de limba ebraică, căci 
n’a zis numai „Tată" sau „părinte", ci „Abba Pă
rinte", cuvânt care este mai ales al copiilor legiuiţi 
şi adevăraţi faţă de părinţii lor.

Spunând deci deosebirea dc viaţă, deosebire acor
dată de char, şi de libertate, aduce şi o altă dovadă de 
superioritatea acestei înfieri. Şi care este dovada? „în
suşi Duchul acesta, zice, mărturiseşte dimpreună 
cu’ duchul vostru, că suntem fii ăi lui Dumne
zeu" (Vers. 16). «Nu susţin acestă părere numai dela 
glasul întru care strigăm „A bbâ Părinte", ei şi dela
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cauza din care se naşte glasul: că noi grăim  aceste cu
vinte, după cum Duchul ni dictează». Aceasta mai lămu
rit încă o spune aiurea, zicând: „A trimis Dumnezeu 
pre Duchul Fiului său întru inimile voastre, 
care strigă: „A b b â  Părinte" (Gaiat. 4, 6). Dară ce 
însamnă: „că Duhul acela mărturiseşte dimpre
ună CU duchul vostru**? «Mângâitorul, zice, m ăr
turiseşte împreună cu charul cel dat noue. Glasul nu 
este numai al Charului, ci şi al Mângâitorul ui, care ni-a 
dat charul; că el însusi nc-a învăţat prin char de a 
grăi aşâ». Şi când Duhul mărturiseşte aceasta, care în
doială mai poate fi ? Dacă v r’un om oarecare, sau înger, 
sau archanghel, sau şi vre-o altă putere, a r  fl făgăduit 
aceasta, poate că s’a r  fl îndoit cinevâ; — dară când în
săşi puterea cea înalta, care ni-a dat aceasta, şi prin 
care ni-a poroncit a ne rugă, mărturiseşte noue, cine 
a r  puteâ la urmă să se îndoiască de valoarea acestei m ăr
turisiri? Chiar şi împăratul dacă a r alege pe cinevâ 
şi a r proclamă înaintea tuturor cinstea acordată ace
luia, oare a r  îndrăzni cinevâ dintre supuşi ca să’l con
trazică ?

„Iară de suntem fii, suntem şi moştenitori" 
(Vers. 17). Priveşte cum câte puţin măreşte darul. Căci 
e cu putinţă de a fi fii şi a nit fl şi moştenitori, fiindcă 
nu numaidecât toţi moştenitorii sunt fiii. De aceia adaoge 
apostolul „şi moştenitori". Iudeii fiindcă nu au o ast
feliu de înfiere, au’ fost scoşi din clironomie, dupre cum 
zice : „Pre cei răi, rău îi va pierde şi viea o va da 
altor lucrători “ (Math. 21, 41), iară mai ’nainte de 
aceasta zicea: „Mulţi dela răsărituri şi dela apusuri 
vor veni7 şi se vor odihni cu Abraam, şi cu Isaac, 
şi cu Iacob, întru împărăţia cerurilor, iară fiii 
împărăţiei vor fi goniţi" (ibid. 8, 11. 12). Dară nu 
a stat numai aici apostolul, ci a pus şi altcevâ mai 
mare. Şi ce anume? Că sunt moştenitori ai lui Dum
nezeu, pentru care a şi adaos: „moştenitori adccă 
ai lui Dumnezeu*1. Şi ceiace este mai mult, că nu 
moştenitori cum s’a r  întâmplă, ci ,,şi împreună moş
tenitori ai lui Christos". Ai văzut cum el se luptă 
ca să ne pună alăturea de stăpân? Fiindcă nu toţi fiii



OMILIA X V 2 3 3

simt şi moştenitori, de aceia arată ca noi suntem şi fii, 
şi moştenitori. Şi fiindcă nu toţi moştenitorii de lucruri 
sunt moştenitori ai celor mari şi puternici, de aceia 
apostolul arată că noi avem şi aceasta, căci suntem cli- 
ronomi ai lui Dumnezeu. Şi iarăşi fiindcă se poate a fi 
cinevâ, clironom al lui Dumnezeu, fără să fie şi al lui 
Christos în acelaşi timp, el arată că noi avem şi aceasta.

Dară tu gândeşte-te )a înţelepciunea apostolului. Mai 
’ntăi mieşurând pe cele neplăcute şi arătând ce vor pă
timi cei ce vieţuiesc dupre trup, ca de pilda vor muri, — 
după aceia fiindcă s’a atins cu cuvântul şi de cele bune, 
iată că de astădală îungeşte vorba, şi o măreşte cu răs
plata ascordată, arătând cât de variate şi cât de mari sunt 
acele daruri. Eiacă fiind cineva numai' fiu ai lui Dum
nezeu, şi incă e un dar negrăit, apoi poţi pricepe cât 
de mare este darul, când ei este şi moştenitoriu; şi dacă 
acest dar este mare, apoi cu atât mai mult încă când 
e şi împreună moştenitoriu. Apoi arătând că darul nu 
este numai al charului, ci şi al ostenelelor noastre, şi 
făcând vrednice de credinţă cele vorbite, a adaos: „de 
vreme ce pătimim împreună cu dânsul, casă ne 
şi proslăvim împreună cu dânsul41. ((Dacă noi ne-am 
împărtăşit cu dânsul, zice, în nenorociri, cu atât mai mult 
ne vom împărtăşi în cele bune. Cel ce a dat atâtea bu
nuri celor cari nu făcuse nimic spre a le merita, dară 
încă când ne va vedeâ că ne şi ostenim şi pătimim 
atâtea, cum nu ne va şi răspîăti mai mult?».

Arătând deci, că faptul acesta este ca o răsplată 
acordată noue, apoi pentru ca să facă demnă ele cre
dinţă ceiace a spus, şi nimeni să nu se îndoiască, arată 
iarăşi puterea charului. pe deoparte ca cele vorbite să 
fie crezute şi de cei ce se îndoiesc, iară cei ce primesc 
să nu se ruşineze ca fiind mântuiţi totdeauna în dar, — 
iară pe dc-altă parte ca să afii, că Dumnezeu biruieşte 
(covârşaşte) ostenelele prin răsplată. Şi aceasta o a  ară
tat apostolul, zicând că: „de vreme ce pătimim îm
preună cu dânsul, ca.să ne şi proslăvim îm
preună CU dânsul". Mai departe adaogă şi aceasta: 
„Că socotesc că nu sunt vrednice pătimirile vre- 
mei de acum, cătră (faţă de) slava cea viitoare, 
care va s ă  se descopere către noi". (Vers. 18). 
In pasajele dinainte cere îndreptarea moravurilor şi
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viată duchovnicească, zicând că «na suntem datori a 
vieţui dupre trup», ca sa nu fim predominaţi de pofte, 
de mânie, de bani, de slavă deşartă, de zavistie şi de 
toate celelalte de acest feliu, iară aici, după ce ni-a amin
tit de fot darul dat, şi de cel viitoriu, şi după ce ne-a 
ridicat şi înălţat cu speranţele, şi ne-a pus alăturea de 
Christos, făcând u-ne şi împreună moşteniri ai lui, la 
urm ă în curaj and u-se oarecum ne duce iarăşi la primej
dii. Nu este tot una: de a stăpâni patimile din noi, şi 
de a suferi acele primejdii grozave, ca bătăile, ucide
rile cu petre, foamea, prădaciunea, legăturile, tîrîrea 
înaintea stăpânitorilor, şi celelalte, căci toate acestea au 
nevoie de un suflet mult mai viteaz şi mai tânăr. Dară 
tu priveşte cum apostolul în acelaşi timp şi moderează, 
şi înalţă cugetul luptătorilor. Când el ara tă  că premiile 
sunt mai mari decât ostenelile puse, îndeamnă şi mai 
mult auditoriul, şi nu’l lasă a  cugetă lucruri mari, ca 
fiind biruit, aşa zicând, de răsplata cununilor, dupre cum 
zice şi aiurea: „Pentru că cea curând trecătoare 
uşurare a năcazului nostru, cu covârşire întru 
covârşire veşnică greutate a slavei lucrează 
noue“ {II. Cor. 4, 17), fiind u-i îndreptată vorba mai 
mult câtră cei mai înţelepţi. Aici însă nu spune că năcazu
rile sunt uşoare, ci numai îi mângâie cu răsplata celor 
viitoare, zicând: „Că socotesc, că nu sunt vred
nice pătimirile vremei de acum“. ş i nu zice «că
tră  (faţă de) liniştea viitoare», ci tocmai ceiace ce este 
mai mare decât orice: „cătră (faţă d6) slava vii
to a re " .  Unde este linişte, nu este numaidecât şi slavă; 
însă unde este slavă, acolo numaidecât că este şi linişte. 
Apoi fiindcă a spus de slava viitoare, el ara tă  că acea 
slavă şi este dejâ, fiindcă n’a  zis «cătră (faţă de) slava 
ce va fi», ci „ c ă tr ă  (faţă de) slava viitoare, 
care va să se descopere" — adecă că acea slavă 
este şi acum, însă ascunsă, ceiace încă mai lămurit o 
învederează şi aiurea, zicând: „Viaţa noastră es te  
ascunsă împreună cu Christos în Dumnezeu” 
(Col. 3, 3). Deci, încurajază-te pentru acea slavă, căci 
dejâ s’a orânduit a  aştepta ostenelele şi năcazurile tale. 
Şi dacă te întristează faptul că va fi în viitoriu, şi nu 
acum, apoi tocmai aceasta să te bucure încă mai mult,
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căci fiind cevâ mare şi negrăit, care covârşaşte starea 
de acum, s’a înmagazinat acolo pentru tine!

Şi nici n’a  zis el simplu «pătimirile vremei de acum»,, 
ci a  voit ca să arate ca slava aceia le covârşeşte pe 
toate nu numai în calitate, ci .şi in cantitate. Pătimirile 
de aici, ori şi de ce feliu a r  fi ele, se mărginesc în viaţa 
prezentă, pe când bunurile viitoare se întind în veacuri 
nesfârşite. Şi toate acele bunuri, de cari nu ni este dat 
noue de a grai, ba nici măcar a Je reprezenta eu cu
vântul, apostolul le-a numit cu un singur cuvânt— slavă
— ceiace printre noi se crede a fi lucrul cel mai iubit, 
şi mai dorit,—căci principalul tuturor bunurilor aceasta. 
se crede a fi. Deci ridicând pe auditoriu, mai departe 
îşi măreşte cuvântul, şi făcând aluziune la facerea lumei, 
pregăteşte deodată două lucruri în alegerea celor viitoare; 
şi dispreţuirea celor prezente, şi dorinţa celor viitoare 
şi al treilea împreună cu aceastea — sau mai bine zis 
cel întâi — voieşte a arătă cât de im portant este pentru 
Dumnezeu neamul nostru omenesc, şi la câtă cinste duce 
natura noastră. Împreună cu acestea apoi, şi toate cre
dinţele filosofilor despre lumea aceasta, alcătuite de dânşii r 
ca şi pe nişte jucării copilăreşti, sau ca pe o pânză de 
paianjin, pc toate, zic, Ie răstoarnă în această singură 
dogmă. Dară ca toate acestea să fie şi mai lămurite* 
să auzim chiar zicerea apostolică.

„Pentru că nădejdea zîdirei, zice, descope
rirea fiilor iui Dumnezeu aşteaptă. Că deşertă- 
ciunei s’a spus zidirea, nu de voie, ci pentru eel 
Ce O a supus“ (Vers. 19. 20). Ceiace el spune, aşâ şi 
este; zidirea (făptura) însăşi este foarte îndurerată, aş
teptând aceste bunuri, pe care le-am spus acum, căci 
expresiunea nu este alta decât o aşteptare
mare şi arzătoare, adecă o nădejde ferbinte. Aşâ că 
apostolul, ca să’şi facă cuvântul mai vioiu şi mai ener
gic, personifică lumea întreagă, ceiace fac şi Profeţii de 
multeori, introducând rîuri de apă ca bătând din palme, 
sau munţi săltând şi jucând ca berbecii, nu doară ca 
să se creadă acestea de însufleţite, şi nici ca să le atri
buim vre-o cugetare oarecare, ci ca să aflăm mărimea 
bunurilor, cum şi mărimea primejdiei pentru cei nesim
ţitori de acele bunuri. Tot aceasta o fac de multeori 
vorbind şi de fapte triste, căci introduc de pildă viea
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plângând, munţii şi tavanurile templului văicărându-se J), 
ş i altele de acestea, ca astfeliu şi de aici sa aflăm m ă
rimea relelor. Pe aceştia deci, imitând u-i şi apostolul, 
personifică aici întreaga făptură, şi spune că oftează şi 
■are m ari dureri, nu doară că a r  fii auzit v r’un oftat 
.ieşit din pământ, sau din ceriu, ci ca sa arate mărimea 
bunurilor viitoare, şi dorinţa ce o are a se eliberă de 
relele ce o stăpânesc.

„Că deşartaciunei s’a supus zidirea, nu de 
voie, ci pentru cel ce o a supus". Dară ce va să 
.zică „deşărtăciunei s’a supus zidirea1'? Adecă s’a 
făcut stricăcioasă. Din ce cauză, şi pentru ce? Pentru 
tine, omule. Fiindcă ai luat trup muritoriu şi supus pre
facere!, de aceia şi pământul a  primit blestemul şi a 
produs spini şi pălămidă. Cum că şi ceriul împreună 
cu pământul se sbuciumă spre a trece la o soartă mai 
bună, ascultă pe profetul, care zice: „La început tu, 
Doamne, pământul ai întemeiat, şi lucrurile 
mâniior taie sunt ceri urile. Acelea Vor pieri şi 
se vor schimbă, iară tu acelaşi eşti, şi toate ca 
o haină se vor învechi11 (Ps. ÎOi, 26. 27). Ai văzut 
-cum a  slujit zidirea deţărtăciunei ¥ şi cum sc va eliberă 
■din aceasta stricăciune? Ascultă şi pe Isaia, care, a ră 
tând acelaşi lucru, zicea: „Ridicaţi ia ceriu ochii 
voştri, şi priviţi la pământ jos, că ceriul ca 
fainul s ’a întărit, şi pământul ca o haină se va 
învechi, şi cei ce locuiesc ca aceştia vor muri11 
=(Isaia 51, 7). Psalmistul zice: „Ca O haină SC vor 
învechi şi se vor schimba14, iară Isaia spune: „şi 
■cei ce locuiesc ca aceştia vor muri“, nevorbind 
de o pierdere totală, şi nici cei ce locuiesc pe pământ, 
adecă oamenii, nu vor suferi o pierdere desăvârşită, ci 
o  pierdere temporală, prin care vor trece in nestricâ- 
■ciune, precum şi zidirea întreagă, ceiace Isaia o a în
vederat prin expresiunea „ca aceştia'1. Aceasta toc
mai o spune şi Pavel mai departe, ia ră  până aici el 
discută despre robie, şi arata din ce cauză a devenit 
robia, punând cauza chiar in noi înşine. Dară ce? Oare 
pătimind zidirea a  fost influenţată de altceva? Nicide-

') Notă. A se vedea Prof. Amos 8, 3. (Trad).
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cum, căci acestea i-a devenit din cauza mea. Şi dacă i-a 
devenit din cauza mea, cum de nu este nedreptăţită, 
pătimind toate acestea spre îndreptarea mea? Dealtfeliu 
nici nu trebuie de a atribui lucrurilor neînsufleţite şi 
fără simţire, judecată de drept şi nedrept. Insă Pavel,. 
de vreme ce a  personificat-o, n’a făcut uz de nici o 
vorbă din cele ce am spus, ci se grăbeşte de a mân
gâia cu prisosinţa auditoriul, ducând vorba la o altă 
ordine de idei. Şi care e acea ordine de idei? «Ce spui? 
zice; a pătimit zidirea rău din cauza ta? Dară cu nimic 
n’a fost nedreptăţită, fiindcă iarăşi va deveni nestrică- 
eioasă pentru tine»— căci aceasta va să zică .„Spre 
nadejde“. când el spune „că nu de vo ie  s’a supus“ 
nu o zice aceasta ca să o arate ca fiind stăpâna pe 
voinţă, ci că totul a  venit din îngrijirea lui Christos,. 
iară nicidecum că aceasta a r fî fapta ei. Dară spu- 
ne’mi, care nădejde? „Că şi singură zidirea aceasta 
se v a  slobozi". Ce va să zică „şi singură'1? Adecă 
ca nu numai tu, ci şi ceiace este mai inferior ţie, şi nu 
se impărtăşaşte de cuget şi simţire, chiar şi aceia se va 
împărtăşi cu tine din bunurile acelea.

„Se va slobozi, zice, din robia stricăciunei", 
adecă nu va mai fi deloc stricăcioasă, ci va urmâ fru- 
museţei trupului tău. Dupre cum şi ea a devenit stri
căcioasă îu urma stricărei trupului, tot aşa şi atunci 
trupul devenind nestricăcios, întreaga zidire ii va urmâ,. 
adecă va deveni şi ea nestricăcioasă. Ceiace şi arată 
apostolul, adăogând: „întru slobozănia slavei fiilor 
lui Dumnezeu", adecă pentru slobozănie. «Dupre cum 
doica care creşte pe un copil împărătesc, se bucură şi 
ea de bunuri când acel copil se urca pe tronul tatălui 
său, tot aşâ şi zidirea», zice. Ai văzut, deci, că omul pre
tutindeni este premergătoriu, şi că toate acestea sunt 
pentru dânsul? Ai văzut cum mângâie apostolul pe cel 
ce se lupta, şi arată filantropia lui Dumnezeu cea ne
grăită? «De ce te amărăşti, zice, în ispite? Tu pătimeşti 
din cauza ta însu-ti, iară zidirea sufere pentru tine». Şi 
nu numai că’l mângâie, ci încă arată că cele vorbite 
sunt vrednice de credinţă. «Dacă zidirea nădăjduieşte, 
zice, ea, care a suferit totul pentru tine, cu atât mai 
mult trebuie să nădăjduieşti tu, pentru care ea are a se 
bucurâ de acele bunuri». Tot aşa fac şi oamenii, căci.
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de pildă atunci când fiul urmează a se ară ta  în demni
tatea câştigată, apoi părinţii şi pe slugi le îmbracă în 
hainele cele mai strălucite spre slava fiului,—ceiace şi 
Dumnezeu va face, căci va îmbrăca întru nestricăciune 
zidirea întreagă, la eliberarea slavei flilor săi.

„Căci ştim, că toată zidirea împreună sus
p in ă , şî împreună are durere până acum" (Vers- 
22). Ai Văzul cum îmboldeşte pe auditoriu, şi numai că 
nu-i zice: «nu te facc mai rău decât zidirea, şi nu te 
afunda în cele prezente. Nu numai că nu trebuie a te 
lipi de acestea, ci încă a şi suspină pentru întârzierea 
ducerei tale de aici. Că daca zidirea face aceasta, apoi 
cu atât mai mult tu, care ai fost cinstit de Dumnezeu 
■cu judecată». Dară până acum încă n’a  îmboldit aşa de 
tare, şi de aceia a adaos: „Şi nu nil mai, ci şi noi 
cari avem pârga Duhului, şi noi singuri ’întru 
noi suspinăm11 (Vers. 23), adecă noi cari am gustat 
dejâ din cele viitoare. «De a r fl cineva cât de tâmpit, 
zice, totuşi cele acordate dejâ, sunt deajuns spre a’l 
mişcă şi a ’l depărta de cele prezente, înaripându-1 cu 
îndoită putere spre cele viitoare, gândindu-se cât de mari 
sunt cele dejâ date lui, şi cum câ toate acestea nu sunt, 
decât pârgă, adecă începătură, sau mai bine zis, înce
putul celor viitoare». Deci, dacă pârga, sau începutul 
este atât de mare, încât ne-am slobozit şi de păcate, şi 
ne-am învrednicit de dreptate şi sfinţenie, iară cei de 
pe atunci încă şi pe demoni îi alungau, şi morţii îi în- 
viau numai cu um bra şi cu hainele lor,—apoi cugeta 
singur ce va fi, când noi vom aveâ nu numai o parte, 
ci totul! Deci, dacă zidirea care este lipsită de minte şi 
de judecată, şi suspină neştiind nimic clin acestea, apoi 
cu atât mai mult noi.

Apoi ca nu cumvâ să dcâ motiv de vorbă eretici
lor, şi să se pară că apostolul defaimă cele prezente, 
«suspinăm, zice, nu învinovăţind cele prezente, ci do
rind pe cele mai bune». Aceasta va să zică expresiu
nea ce urm ează: „aşteptând punerea de fii (în- 
fierea)1'. Dară ce spui Pavele? Necontenit te-ai învâr
tit. in toate părţile strigând şi grăind, că noi am  devenit 
dejâ fii, şi acum acest bun mare tu îl pui în speranţă, 
scriind că trebuie a  aşteptă înfierea? Aceasta tocmai 
corectând-o adaoge mai departe: „pre izbăvirea tru
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pului nostru11, adecă pre slava cea desăvârşită. Acum, 
desigur, că toate ale noastre sunt în nesiguranţă, până 
la cea mai de pe urmă răsuflare, fiindcă mulţi dintre 
noi fiind fii, am devenit câni şi robi ai diavolului şi ai 
patimilor. Dacă, deci, noi vom sfârşi aici viaţa cu spe
ranţe bune, atunci darul este întreg şi nemişcat, mai 
lămurit şi mai mare, şi nu e nici-o teamă de vre-o 
schimbare provenită prin moarte sau păcat. Atunci va 
fi charul neclintit, când şi trupul nostru se va izbăvi 
cu totul de moarte şi dc miile de patimi. Aceasta este 
adevărata izbăvire, căci noi nu ne mai putem întoarce 
iarăşi în robia de dinainte. Apoi ca nu cumvâ, auzind 
necontenit de slava, să nu le pricepi, nici să înţelegi 
cele vorbite, de aceia apostolul îţi deschide câte puţin 
uşile, spre a întrevedeă în parte cele viitoare, când 
Christos va preface trupul tău, şi împreună cu trupul 
va preface întreaga zidire, ceiace şi aiurea a  a ră ta t încă 
mai lămurit, zicând: „Care va schimba trupul sme
reniei noastre, ca să se facă în chipul trupului 
slavei lui“ (Filip. 3, 21), ceiace spune şi în altă parte, 
scriind: „Iară când se va îmbrăcă strică ci osul 
acesta intru nestricăciune, şi muritoriul acesta 
se va îmbracă întru nemurire, atunci va fi cu
vântul cel ce este scris: înghiţitus-a moar
tea întru biruinţă14 (I. corintti, 15, 54). Tot spre a  
arătă că, împreună cu stricăciunea trupului, merge ţn 
paralel şi starea lucrurilor pământeşti, scria şi aiurea 
zicând:„că trece chipul lumei aceştia” ( lb .7 ,31).

„Că prin nădejde ne-am mântuit11 (Vers. 24). 
Fiindcă apostolul a insistat mult în făgăduinţă ccîor 
viitoare, s’a r fi putut părea că el a întristat pe audi
toriu, dacă toate cele bune sunt de domeniul speranţei 
numai. De aceia discutând mai întâi mult pentru da
rurile dejâ acordate, şi arăt&ndu-le cu mult mai clare 
decât toate cele văzute, şi învederând că noi dejâ am 
primit pârga (începătura) acelor bunuri, apoi ca nu 
cumvâ să cerem totul de aici şi să trădăm nobleţă 
noastră cea câştigată prin credinţă, zice: „Că prin 
nădejde ne-am mântuit”. Ceiace el spune aici, aşâ. 
şi este. Noi nu trebuie a căută totul aici, ci a şi speră. 
Când am intrat în creştinism, acest singur dar am pro
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dus lui Dumnezeu, adecă de a  crede lui, care ni-a fă
găduit cele viitoare, şi numai pe această cale ne-am 
mântuit. Deci, dacă vom pierde aceasta, apoi am pierdut 
totul, «Te întreb pe tine, zice; oare nu erai vinovat de 
mii de rele? Nu erai desnădăjduit? Oare nu erai supus 
răspundere!? Nu toţi se ostenîau pentru m ântuirea ta? 
Deci, cc te-a mântuit? Numai credinţa în Dumnezeu şi 
datoria de a ’i crede lui pentru toate cele ce ţi-a făgă
duit şi cele ce dejâ ţi-a d a t Nimic altcevă nu ai avut 
spre a-i produce. Deci, ceiace te-a mântuit, pe aceasta 
stăpâneşte-o şi acum. Daca credinţa ţi-a procurat atâtea 
bunuri, este învederat că nu te va minţi nici despre 
cele viitoare. Când credinţa te-a luat în stăpânire pe 
când erai rătăcit, rob şi duşman, şi deodată te-a făcut 
fiu, liber, drept şi împreună moştenitoriu, şi ţi-a procu
ra t atâtea bunuri, pe câte nu s’a r fi aşteptat cinevâ 
vreodată, apoi s ’a r puteâ ca după atâta osteneală şi 
împrietenire să te părâsiască pe viitoriu? Deci nu’mi 
spune: «iarăşi speranţe, iarăşi aşteptare, iarăşi credinţă», 
căci aşâ te-ai mântuit clin început, şi această zestre nu
mai o ai adus mirelui tău. Stăpâneşte-o aceasta, deci, şi 
păstrcaz-o. Dacă tu pretinzi ca să ţi se dea totul aici, 
atunci ţi-ai pierdut munca, prin care ai devenit strălucit».

De aceia adaoge apostolul, zicând: „Insă nădej
d ea  care se vede, nu este n ă d e jd e ; că ceiace 
vede cinevâ, pentru ce şi o nădăjduieşte? Iară 
dacă ceiace na vedem nădăjduim, prin' răbdare 
aşteptăm" (Vers. 24, 25), adecă, dacă vei cere totul 
aici, ce nevoie mai este de nădejde? Deci, ce este spe
ranţa? Aceia de a  te incurajâ cu cele viitoare. Ce lucru 
mare cere dela tine Dumnezeu, el care dela sine ţi-a 
dat toate bunurile? Un singur lucru îţi cere: speranţa, 
ca astfeliu să ai şi tu cevâ spre a contribui la m ân
tuirea ta ; ceiace şi lăsând a se înţelege, apostolul a 
ad ao s : „Iară dacă ceiace uu vedem nădăjduim, 
prin răbdare aşteptăm11. Precum Dumnezeu încu
nunează pe cel ce se osteneşte, sufere şi se munceşte 
mult, tot aşâ. încununează şi pe cel ce nădăjduieşte, căci 
numele răbdare este sinonim cu sudori, ostenele şi stă
ruinţă multă. Cu toate acestea însă, s’a  hărăzit şi acest 
bun celui ce speră, ca sa se mângâie şi încurajeze su
fletul lui cel ostenit.
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Mai departe ara tă  că, pe lângă acest lucru uşor, 
noi ne bucurăm şi de un mare ajutoriu, căci zice: 
„Aşijderea şi Duchul împreună ajutorează noue 
întru slăbăciunite noastre" (Vers. 26). Cei întâi fapt, 
adecă răbdarea, este al tău, iară cel al doilea, adecă 
ajutorinţa, este al Duchului, care te încurajazâ în spe
ranţă, şi tot prin aceasta uşurează durerile. Apoi, pen
tru ca să afli tu că acest char nu1 ţi stă de faţă numai 
în năcazuri şi primejdii, ci că el conlucrează chiar şi 
în cele ce se par mai uşoare, şi că peste tot locui el îţi 
dă ajutoriu, a adaos zicând: „Pentru Că de Ce ne 
vom rugă precum se cade, nu ştim“. Acestea ie-a 
spus spre a învedera marea îngrijire a Duchului de 
noi, şi totodată ne învaţă ca noi să nu credem că toate cele 
ieşite din judecata noastră omenească *sunt numaidecât, 
şi în interesul nostru, căci de piidă e posibil de a  fi 
bătuţi, alungaţi, sau să suferim mii de alte rele, şi noi 
să cerem dela charul lui Dumnezeu linişte, crezând că 
aceasta ni este de folos;—de aceia ni şi zice el: «să nu 
credeţi că toate cele ce vi se par vouă că vă sunt de 
interes, sunt în adevăr aşa. De aceia şi avem nevoie 
de ajutoriul Duchului, fiindcă omul este slab, şi prin 
sine singur nu este nimic». De aceia a zis apostolul: 
„pentru că de cc ne vom ruga precum se cade, 
nu Ştim “ . Şi ca nu cumva discipuiul să se ruşineze 
de această neştiinţă, a arătat că şi dascălii sunt tot aşâ, 
căci n’a zis «nu ştiţi», ci „nu Ştini“ . Cum câ acestea 
le spune apostolul nu din mode raţiune, a dovedit-o şi 
prin alte împrejurări, căci de pildă el se rugă necon
tenit ca sa vadă Roma, dară nu a reuşit la aceasta pe 
când se ruşă; deasemenea se rugase de multe ori şi 
pentru boldul acela ce erâ dat în trupul său, — adecă 
primejdiile — şi nu a reuşit în totul. Deasemenea vedem 
şi în legea veche pe Moisi rugându-se ca să vadă Pa
lestina, şi pe Ieremia rugându-se pentru Iudei, şi pe 
Abraâm stăruind pentru Sodomiteni, fără succes.

„Ci singur Duchul se roagă pentru noi, zice, 
cu suspinuri negrăite". Ceiace el spune aici este 
întunecat, prin faptul câ multe din minunile de pe atunci 
au încetat de a se mai face acum. De aceia este nevoie 
de a  vă spune mai întâi starea creştinilor dc pe atunci, 
şi astfeliu şi cuvântul va fi mai lămurit.

3825 16
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Deci, care erâ starea creştinilor pe atunci ? Dumnezeu 
acordă pe atunci, celor ce se botezau, diferite charuri, 
cari se numiau şi duchuri, dupre cum şi zice: „Că 
duchurile prorocilor, prorocilor se  supun" (I. Cor. 
14, 32). Unul de pildă avea duchul prorociei, prin care 
prezicea cele viitoare; altul duchul înţelepciunei, prin 
care învăţă pe cei m ulţi; altul avea duchul vindecărilor, 
şi însănătoşa pe cei bolnavi; un altul duchul puterilor, 
prin  care înviă pe cei morţi; altul aveă duchul lim- 
belor, şi vorbiă în felurite limbi. Pe lângă toate aceste 
duchuri mai eră şi charul rugăciunei, care şi el se numiă 
duch, şi cel ce aveă un asemenea duch, se rugă pentru 
întreaga mulţime a credincioşilor. Fiindcă noi, neşliind 
multe din cele ce ni sunt de folos, de multeori cerem 
tocmai aceia ce «-nu ni foloseşte, de aceia veniâ charul 
rugăciunei în vr’unul din cei de atunci, şi acesta stă 
şi se rugă pentru interesul obştesc al tuturor şi al în- 
tregei biserici, şi învăţă şi pc alţii. Deci, aici prin expre
siunea: „că singur duchul se roagă pentru noi 
cu suspinuri negrăite", ei numeşte un astfeliu de 
char, cum şi sufletul care primeşte charul se roagă lui 
Dumnezeu şî suspină. Cel ce s’a învrednicit de un astfeliu 
de char, stând în rugăciune cu multă zdrobire de inimă 
şi umilinţă, şi cazând înaintea lui Dumnezeu cu multe 
suspinuri, cere în cugetul său cele folositoare tuturor. 
Simbol al acestuia este şi astăzi Diaconul, care înalţă 
rugăciuni pentru obştia credincioşilor. Aceasta invede- 
rând-o Pavel, zicea: „Că singur, duchul se roagă 
pentru noi cu suspinuri negrăite*1.

„Iară cela ce cearcă inimile" (Vers. 27). Ai 
văzut că nu este vorba de Mângâitorul, ci pentru inima 
cea duchovnicească? Căci dacă nu erâ aşâ, a r  fl trebuit 
să zică: «iară cela ce cearcă duchul». Şi ca să afli ca 
este vorba de omul duchovnicesc, care are charul rugă- 
ciunei, a adaos: „iară cela ce cearcă inimile, ştie 
ce este cugetul duchului", adecă a omului duchov- 
nicesc, „că dupre Dumnezeu se roagă pentru 
sfinţi". «El nu se roagă ca şi cum Dumnezeu n’a r şti, 
sau ca şi cum l-ar învaţă ce să facă, zice, ci ca să aflam 
noi, ca să ne rugăm numai pentru cele ce trebuie a ne 
rugă, şi să cerem dela Dumnezeu numai cele ce crede 
el că ni sunt de folos» — căci aceasta va să zică expre-
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sîunea „dupre Dumnezeu1*. Astfeliu, deci, charul acesta 
se da atât pentru mângâierea celor ce intrau în creş
tinism, cât şi pentru cea mai bună învăţătură. Insă, 
cel ce acordă asemenea c-haruri şi inii de alte bunuri 
e râ  Mângâit.oruî, dupre cum şi zice aiu rea: „Că to&tc 
acestea le lucrează unul şi acelaş Duch“ <i. Cor. 
12, 11), Aceasta se face şi pentru învăţătura noastră, 
şi pentru a se arătâ dragostea Duchului, care se pleacă 
până Ia atâta în favorul nostru. Deci, aceasta se făcea 
ca să audă cel ce se roagă, ca rugaciunea sa să se facă 
dupre Dumnezeu.

*) Ai văzut prin câte îi învaţă apostolul, arătăndu-li 
dragostea lui Dumnezeu cătră dânşii, şi cinstea cu care 
i-a cinstit? Ce n’a făcut Dumnezeu pentru noi? A făcut 
pentru noi lumea aceasta stricăcioasă, nestricăcioasă; 
a  îngăduit de a fl batjocoriţi prorocii pentru noi, i-a. 
trimis în robie pentru noi, i-a lăsat să cadă în cuptorul 
cel cu foc şi de a suferi mii de rele. Şi pe proroci 
pentru noi i-a făcut, şi pe apostoli tot pentru noi, şi pe 
unul născut Fiu al său pentru noi l-a dat, şi pe diavolul 
pentru noi îl pedepseşte. Ne-a pus deadreapta lui, iară 
el a fost batjocorit pentru noi, dupre cum zice: „Ocă
rile celor ce tc ocărăsc pre tine, au căzut asupra 
mea“ (Ps. 68, îl). Dară deşi ne-am depărtat de el atât 
de mult, totuşi nu ne-a părăsit, ci ne chiamâ iarăşi la 
ei, şi pune şi [.te alţii ca să se roage şi să stă ru iască 
pentru noi, tot cu scopul de a ni face bine, ceiace s’a 
petrecut şi cu Moisi, căci şi lui îi zicea: „Lasă-nm 
ca să-i pierz pre ii“ (Exod. 32, io), ca astfeliu să’l 
aţîţe la rugăciune pentru dânşii. Tot aceasta o face şi 
acum, şi de aceia acordă şi charul rugăciunei. Aceasta o 
face nu ca şi cum eî are nevoie de rugăciuni, ci ca 
nu cumvâ noi fiind mântuiţi cum s’a r întâmplă, să de
venim mai rău î nărav iţi. De aceia de multeori şi zice 
că «pentru David, sluga mea, sau pentru cutare, mi-a 
fost milă de voi», cu care ocazie acelaşi lucru îî face, 
ca astfeliu să li impună măcar o formă de împăcare. 
Deşi de altfeliu el s’a arătat faţă de ii foarte filantrop, 
şi dacă nu pentru cutare sau cutare, cel puţin zicea că

, i) Partea morală■ Despre eleimosină şi despre bunurile ce sunt 
depozitate în ceriuri, celor ce vieţuiesc dupre Dumnezeu. ( Vero;i).
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pentru sine singur va părăsi mânia cea asupra lor- 
Dara el nu atâta se gândiâ la acest lucru, pe cât se 
gândiâ ca nu cumva chestia împăcărei să devină pentru 
dânşii motiv de trândăvie. De aceia şi lui Icremia îi 
zicea: „Nu mă mai rugă pentru norodul acesta, 
că nu te voiu asculta11 (ier. 7,16), ceia ce înţelegând 
Prorocul n’a încetat de a-1 rugă. Şi ca să afli că el nu 
voia ca Prorocul să se depărteze dela faţa lui, ci spunea 
acestea ca să’i provoace la umilinţă, ascultă cc ’i spune: 
„Dară nu vezi ce fac a c e ş t i a ( I b k l .  7, 17). Dease
menea şi cătră cetatc când grăieşte: „De te vt-i spălă, 
cu si litră, şi ’ţ-i vei înmulţi earba, spurcată eşti 
înaintea mea“ (Ibid. 2, 22), nu o face cu scopul de a 
o aduce în desnădăjduire, ci ca să o provoace la pocăinţa.. 
Şi pentru Nineviteni când a spus hotărârea sa într’un 
termen oarecare nedefinit, şi nu li-a nutrit cugetul cu 
speranţe bune, mai mult i-a înfricoşat, şi i-a adus la. 
[WK'ăinţă, şi astfeliu şi pe aceia i-a deşteptat, şi în acelaşi 
timp şi pe Proroc l-a făcut mai venerabil,' ca m ăcar 
aşâ sa asculte de el. Apoi, fiindcă ii urmau a  îndura 
m ari rele prin ducerea lor în Egipet, şi nu s’au cu
minţit nici măcar prin ducerea altora acolo, la început 
i-a sfătuit să răm ână pe loc. Dară ii nu au ascultat,, 
ci fugiau în Egipet, ceiace la urină li-a îngăduit, insă. 
li-a cerut ca nu cumvâ, odată cu fuga lor în Egipet, să 
fuga şi spre necucernieie. Şi fiindcă nici aşâ n’au as
cultat, de aceia a trimis pe Proroc la dânşii, ca cel 
puţin să nu se abată cu desăvârşire'). Şi fiindcă ii n’au 
mers după dânsul, apoi el însuşi merge după dânşii* 
îndreptându-i şi împîedecându-i de a duce mai departe 
răutatea, purtându-se cu ii întocmai ca şi un părinte 
iubitoriu faţă de copilul său cel îndărătnic în totul, pre
tutindeni însoţindu-i şi urmărind u-i. De aceia nu numai 
pe Ieremia il trimiteâ în Egipet, ci şi pe Iezechia îl 
trimitea în Babilon tot în acest scop, iartb Profeţii nu se- 
îrnpotriviau, fiindcă vedeau pe stăpânul lor iubind u-i 
a tât de mult. Profeţii se purtau faţa de ii dupre cum 
s’a r purtă un rob recunoscători u, ca,re a r milui pe un 
copil stricat, în cinstea tatălui său care e am ărât şi 
întristat de purtarea copilului. Ce nu au pătimit Prorocii'

i) Notă. A se vedeâ cartea Prorocului Icremia, cap. 42, 43- 
şi 44 (Trad.).
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pentru dânşii? Erau he ras tr uiţi, alungaţi, batjocoriţi, 
ucişi cu petre, si mii de rele suferiau, şi după toate 
acestea alergau iarăşi în ajutoriul lor. Nici Sarnuil n’a  
lipsit de a jăli pe Saul, deşi fusese batjocorit de dânsul 
şi suferise rele nevindecate. — şi cu toate acestea mrşi mai 
amintiâ de acele rele, ci’l jăiiâ într’una. Ieremia a  
compus pentru poporul Iudeu şi plângeri scrise, şi când 
mai marele Perşilor i-a dat voie şi toată libertatea de 
a  locui unde va voi, el a preferat de a stâ acolo, şi a  
împărtăşi cu poporul toate relele şi ticăloşiile 111 ţa ră  
străină. Tot aşâ şi Moisi, părăsind palatele împărăteşti, 
a  alergat la nenorocirile lor. Danii 1 în timp dc douăzeci 
şi mai bine dc zile a stat nemâncat, supunând u-se singur 
la un astfeliu dc post greu, numai ca să ’i împace cu 
Dumnezeu. Şi cei trei coconi pe când se găsiau în cup
torul cel cu ioc şî într’o aşâ de mare văpae, îi adresau 
rugăciuni pentru dânşii. Nu erau mâhniţi pentru îi înşii, 
scăpaţi din acel cuptor în mod miraculos, ci fiindcă 
atunci mai cu seamă se credeau a aveâ mai mult curaj, 
de aceia se rugau pentru dânşii. De aceia şi ziceau: 
„Cu sufletul înfrânt şi cu duch dc umilinţă ne 
vom rugâ.“ {DaniiI 3, 39 (?). Pentru dânşii şi lisus 
al lui Navi şi-a rupt hainele; pentru dânşii şi Iezechiil 
plângea şi se văicărâ văzându-i în nenorociri. Pentru 
dânşii şi Isaia ziceâ: „Lăsaţi-mă, amar voiu plânge11 
(Is. 22, 4), iară mai ’nainte de aceasta fiindcă nu în- 
drăzniâ a se rugă pentru izbăvirea relelor cu totul, cereâ 
un termen oarecare şi ziceâ: „Până când Doamne' 
(Ib. 6,11), fiindcă întreaga ceată a sfinţilor este cu multă 
iubire cătră neamul omenesc. De aceia şi Pavel ziceâ: 
„Deci, îmbrăcaţi-vă ea nişte aleşi ai lui Dum
nezeu, sfinţi şi iubiţi, întru milostivirile indu
rărilor, în tru  bunătate, întru smerenie11 (Col, 3, 12).

Ai văzut preciziunea vorbei, şi cum el voieşte ca 
necontenit să fim milostivi? Nu a  zis simplu «miluiţi, 
sau milostiviţi-vă», ci „îmbrăcaţi-vă întru milosti
v ire 11, adecă că dupre cum haina este pururea cu noi, 
tot aşă şi milostenia. Şi n’a zis simplu «milostivirea, sau 
milostenia», ci „milostivirile îndurărilor", ca să imi
tăm  iubirea acea naturală a tatălui cătră fiu.

Dară noi facem cu totul din contra, căci de s’ar 
apropia cinevâ cerând un oboî, îl batjocorim, îl grăim
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de rău şi'i numim şarlatan. Şi nu te înfricoşezi, omule., 
nu ţi-e ruşine ca să-i faci şarlatan fiindcă îţi cere un 
codru de pâne? Dară dacă el dă năvală asupra-ţi, 
tocmai pentru aceasta este vrednic de a fi miluit, fiindcă 
este atât de flămând, încât este silit de a se îmbrăcă 
cu o asemenea mască. Dară şi aceasta este tot vina 
cruzîmei noastre, fiindcă dacă noi nu suferim a  îi da 
cu uşurinţă, apoi şi ii se văd siliţi de a inventă fel de 
fel de meşteşuguri, ca să amăgiască neomenirea noastră, 
şi să moaie sălbătăcia ce ne stăpâneşte. Dealtfeliu dacă 
ţi-ar cere argint şi aur, poate că ai avea v r’un cuvânt 
de îndoială; — dară când el se apropie spre a’ţi cere 
hrana trebuitoare, de ce mai filosonseşti degeaba, de 
ce’l mai descoşi în zădar, acuzându-1 de lene şi trân
dăvie? Daca a r trebui să se spună acestea, apoi nu 
altora, ci noue înşine trebuie a le spune. Când tu te 
apropii de Dumnezeu şi’i cei iertarea păcatelor, adu-li 
aminte de aceste cuvinte, şi vei cunoaşte atunci, că mai 
cu dreptate a r  fi ca tu să auzi asemenea cuvinte din 
partea lui Dumnezeu, decât săracul din partea ta. Cu 
toate acestea Dumnezeu n’a zis niciodată cătră tine 
vorbe de acestea, ca «fugi, lipseşti de aici, fiindcă eşti 
un şarlatan, de vrem e ce intrând necontenit în biserică, 
şi auzind poroncile mele, totuşi când te duci în târg tu 
preferi înaintea poroncilor aurul, şi prietenia, şi pofta, 
şi toate celelalte răutăţi. Acum când te găseşti înaintea 
mea eşti smerit, însă după rugăciune eşti insolent, 
crud şi neomenos. Scuteşte-mă deci de aici, şi să nu 
mai vii niciodată». De acestea, zic, şi mai mari decât 
acestea am fi vrednici sa auzim noi din partea lui Dum
nezeu, şi totuşi pe nimeni n’a  batjocorit aşâ feliu, ba încă 
îndelung rabdă, şi toate celc ale sale le împlineşte şî ni 
dă chiar mai multe decât cerem.

Acestea cugetându-le, iubiţilor, să dezlegăm foamea 
săracilor, chiar de a r  da năvală când cer, şi să nu-i 
mai descoasem, căci şi noi avem nevoie de mântuire, 
de iertare, de filantropie şi de milă multă. Nu se poate 
a ne mântui în alt mod, dacă vom examinâ cu scum- 
pătate faptele noastre, ei de necesitate vom fi pedepsiţi 
şi ne vom pierde cu totul. Să nu ne facem judecători 
aspri ai^ altora, ca nu cumvâ şi noue să ni se ceară 
socoteală aspră de faptele noastre, fiindcă avem păcate 
mai presus de orice iertare. Când noi miluim pre să
raci, ne miluim mai cu samă pre noi cari ani păcătuit
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în fapte neiertate, şi astfeliu vom înmagazina şi pentru 
noi o astfeliu de milă. Ori şi cât ne-am trudi noi: nici 
odată nu vom puteâ să arătăm  atâta filantropie, pe câtă 
ni este de trebuinţă noue a avea din partea lui Dum
nezeu. Deci, cum nu este absurd, ca noi cari avem atât 
de mare nevoie de filantropia lui, să ne facem (Contro
lori aspri ai fraţilor noştri, şi să lucrăm totul contra 
lor? Prin asemenea fapt, tu nu atâta l-ai declarat pe 
acela de nevrednic binefacerei tale, pe cât te-ai declarat 
singur ca nevrednic de filantropia lai Dumnezeu. Cel ce 
controlează cu amănunţime pe fratele său, cu atât mai 
mult va fi el însuşi controlat şi descusut de Dumnezeu. 
Deci, să nu grăim contra noastră chiar prin asemenea 
vorbe, ci când săracii se apropie de noi, fie stăpâniţi 
de lene sau trândăvie, noi să li dăm. Fiindcă şi noi pă
cătuim de multeori din cauza lenevirei, ba chiar tot
deauna din această cauză, şi totuşi Dumnezeu nu ne 
pedepseşte imediat, ci ni acordă un termen de pocăinţă, 
hrănindu-ne în fiecare zi, certându-ne, învăţându-ne, şi 
toate în fine acordându-le, ca astfeliu şi noi să imităm 
mila lui cea mare. Să sfârşim deci cruzimea aceasta, 
să scoatem din noi sălbătăcia, căci mai mult noue în
şine ne facem bine decât altora. Acestora îi dăm poate 
argint, pâne şi haină, însă nouu ni înmagazinăm mai 
dinainte slava aceia, pe care nici no e cu putinţă de a
o reprezenta cu cuvântul. Căci noi primind trupuri ne- 
stricăcioase, iinpreună ne vom slăvi şi împreună vom 
împăraţi cu Christos. Ce feliu este aceasta vom cunoaşte 
de aici, sau mai bine zis, nu vom cunoaşte acum ■ de 
nicăiri în mod lămurit. Totuşi purcezând dela bunurile 
acordate noue, să ne ridicăm mintea spre a căpătă o 
ideie cât de mică, ca sa zic aşâ, şi să ne încercăm de 
a reprezentâ cele vorbite.

Spune’mi, te rog, dacă ţie tine cel îmbătrânit şi 
care trăieşti în sărăcie ţi-ar făgădui cinevâ de a te face 
Iară de veste tânăr, şi te-ar aduce în această floare a 
vârstei, şi te-ar face foarte frumos şi puternic mai mult 
decât toţi, şi ţi-ar da împărăţie pe pământul întreg timp 
de o mie de ani, împărăţie ce a r avea o pace profundă, 
ce nu ai prefera oare să faci şi sa pătimeşti în schimbul 
acestei făgăduinţi ? Dară iată că Christos nu numai 
acestea, ci şi altele cu mult mai m ari decât acestea 
ţi-a făgăduit, fiindcă nu este atâta deosebire mare între 
bătrâneţă şi tinereţă, pe cât de mare este între strică
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ciune şi nestricăciune; şi nici nu este vre-o deosebire 
atât de m are între împărăţie şi sărăcie, ci pe câtă deo
sebire este între visuri şi adevăr, pe atâta este şi între 
sîava de faţă. şi cea viitoare. Şi mai drept vorbind, n’am 
spus nimic până acum, fiindcă nici un cuvânt nu este 
deajuns de a  reprezenta mărimea deosebirei celor vii
toare de cele prezente, şi din cauza timpului în care ne 
aflăm, nici nu putem pricepe în totul acea deosebire. 
Cum a r  puteâ cinevâ să pună în ochii celor de ia/ă o 
viaţă fară de sfârşit? Dară şi între pacea viitoare şi 
cea de acum este atâta deosebire, pe câtă vedem între 
pace şi războiu. De asemenea şi între stricăciune şi ne
stricăciune este atâta deosebire, pe câtă este între un 
bulgăre de păm ânt şi un m ărgăritar curat. Dară ori şi 
câte a r spune cinevâ, totuşi nu va puteâ reprczentâ 
deosebirea exact. Chiar de aşi compara frumuseţa tru
purilor de atunci cu lumina focului, sau cu fulgerul cel 
mai strălucit, totuşi nu voiu puteâ spune nimic vrednic 
de acea strălucire.

Pentru toate acestea, deci, cum nu este vrednic de 
a dispreţul şi bani şi trupuri, sau mai bine zis, câte 
vieţi chiar nu a r fi vrednic de a dispreţul pentru câş
tigarea unor asemenea bunuri nepreţuite? Acum însă, 
daca cineva te-ar introduce în palatele împărăteşti, şi 
a r  face aşâ ca împăratul să vorbiască cu tine în faţa 
tuturor celor prezenţi, ba încă te-ar pune cu dansul ia 
masa împărătească, tu te-ai crede pc tine de cel mai 
fericit decât toţi; — iară când urmează a te ridica la 
ceriu, şi a stâ pe lângă împăratul tuturor,, a străluci 
deopotrivă cu îngerii, şi a  te bucurâ de slava acea ne
grăită, te mai îndoieşti de trebuie a dispreţul banii, deşi 
a r  trebui ca să arunci dela tine chiar viaţa, să salţi, 
să te bucuri şi sa zbori de plăcere? Tu însă, dacă ai 
primi vre-o slujbă care ’ţi procură mijloace de furti
şaguri — deşi eu nu aşi zice că aceasta poate fi un 
câştig — ai fi în stare de a arunca dela tine şi averile, 
dându-le altora, şi de a r trebui, n’ai întârziâ de a  ama
neta chiar pe femeia şi copiii tă i; — şi când e vorba 
de îm părăţia cerurilor, care nu are nici un moştenitor 
hotărît, sau mai bine zis cu toţii vom fi moştenitori 
dacă ne vom sili, şi când Dumnezeu poronceşte de a  
luâ în stăpânire nu o parte din pământ, ci ceriul întreg, 
tu te leneveşti şi te lepezi, stai cu gura căscată la bani 
şi nu înţelegi că părţile acelea ale ceriului sunt faţă de
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noi atât de frumoase şi încântătoare, pe cât de fru
moase ni par acum cele deasupra noastră, şi ceriul 
ceriului?

Dară fiindcă acum nu e cu putinţă dc a vedeâ ţoale 
acestea cu ochii trupului., ridică-te acolo cu mintea şi 
stând deasupra ceriului uită-te Ia ceriul care e mai pre 
sus de acesta, uită-te Ia înălţimea acea nemărginită, la 
lumina aceia care e plină de groază, uită-te la cetele 
îngerilor, la mulţimea cea nesfârşită a archanghelilor 
şi la celelalte puteri netrupeşti. Şi iarăşi pogorandu-te 
de sus uită-te la tabloul ce’l înfăţişăm noi pe pământ, şî 
priveşte ia cele ce vezi pe lângă împăratul nostru de 
aici. Priveşte, zic, pe acei bărbaţi Îmbrăcaţi in haine 
aurite, acele părcchi de catâri împodobiţi cu hamuri 
aurite, acele carate bătute în pietre preţioase şi pe di
năuntru îmbrăcate în alb ca zăpada, cu frunze aurite 
pe dinafară, care se clatină într’una, cu balauri îmbră
caţi in haine de mătasa şi cu pavăze (aspide) cari au 
mijlocul aurit, din cari se întind spre partea de dea
supra trăsurei curele bătute in pietre preţioase şi cai 
îmbrăcaţi in aur şi hă.uri aurite. Dară iată că delndată 
ce zărim pe împăratul, nirnic din celelalte nu mai ve
dem, căci numai singură vederea lui, a hainelor iui por- 
firate, a diademei, a tronului şi a cautăturei lui cea scân- 
teetoare, singure acestea, zic, ni întorc privirea numai 
spre dânsul. Toate acestea, deci, unindu-le la un loc, 
strămută-te cu mintea iarăşi la cele de sus, şi gândeş- 
te-te la ziua cea înfricoşată, când va veni Christos. 
Atunci nu vei vetleâ pâreo hi de catâri, nici carâte1 
aurite, nici baiauri şi aspide, ci aceiace ’ţi va inspiră 
frică mare şi va provoca atâta groază, că şi puterile, 
cele netrupeşti se vor cutremură, dupre cum şi zice: „Şi 
puterile cerurilor se vor clăti" (Math. 24, 29). 
Atunci se va deschide întregul ceriu şi se vor da la o 
parte porţile acelor bolţi colosale, de unde se va pogorî 
unul născut fiu al lui Dumnezeu, înconjurat nu numai 
de douăzeci, sau o sută de bărbaţi, ci de mii şi milioane 
de îngeri, archangheli, cherubimi, serafimi şi alte puteri 
cereşti, şi totul va fi plin de frică şi de groază, pământul 
deschizând u-se şi toţi oamenii dela Adam şi până atunci 
ridicând u-se din el şi răpindu-se cu toţii în nori, iară 
el, Fiul lui Dumnezeu, arătându-sc în atâta slavă, că 
chiar soarele şi luna şî totul în fine se va astupa, sau
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mai bine zis, se va întuneca de acea lumină străluci
toare.

Dară care cuvânt a r  puteâ sa reprezinte acea fe
ricire, acea strălucire, acea slavă? Vai! suflete; fiindcă 
acum chiar mi-a venit a plânge şi a suspina din adâncul 
inimei, gândindu-mă din ce bunătăţi am  căzut noi şi 
de ce fericire ne-am înstrăinat! Căci ne înstrăinăm — 
şi aceasta o spun pentru mine — dacă nu vom face cevâ 
m are şi minunat. Deci, să nu’mi spună cinevâ de gheena 
de aici, fiindcă a cădeâ din acea slavă este cu mult 
mai grozav decât toate pedepsele, şi e cu mult mai în
fricoşat decât toate gheenele, de a  fl alungat cinevâ 
dela acea soartă fericită. Dară noi ne-am predat cu 
totul celor prezente, şi nu înţelegem vicleşugul diavo
lului, care prin cele mici, ni răpeşte pe cele mari, care 
ni dă ţărnă spre a ni răpi aurul, sau mai bine zis, spre 
a  ni răpi ceriul şi ni arată  umbra, c a  să  ne scoată din 
adevăr, şi totul ni prezintă, nu în realitatea lucrului, ci 
în visuri şi in fantazii, — şi aceasta este bogăţia _dejaţă,
— ca astfeliu făeându-se ziuă să ne arate mai săraci 
decât toţi!

Acestea, deci, înţelegându-le, deşi poate cam târ
ziu, să fugim de înşelăciune şi să ne întoarcem cătră 
cele viitoare. Nu se poate zice că n’ain ştiut slăbăciunea 
vieţei prezente, mai ales că pe fiecare zi faptele strigă 
mai puternic decât orice trâmbiţă, nimicnicia celor pre
zente, rizilicul, ruşinea, primejdiile şi prăpăstiile ce ni 
stau înainte. Ce justificare vom aveă, daca noi alungăm 
cu multă sârguinţă cele primejdioase ş i . încărcate de 
ruşine, în timp ce de cele sigure, care ne fac pe noi 
străluciţi şi slăviţi, fugim şi ne predăm cu totul tiraniei 
banilor? Fiindcă cu adevărat că sclavia aceasta a ba
nilor este mai rea decât orice tiranie. Aceasta o ştiu 
toţi acei ce s’au învrednicit a se izbăvi de asemenea 
sclavie.

Deci, pentru ca şi voi sa cunoaşteţi această fru
moasă libertate, rupeţi legăturile şi fugiţi de cursă, şi 
au r să nu se eăsască în casele voastre, ci numai aceia 
ce este cu mult mai de preţ decâ,t miile de bogăţii, adecă, 
eleimosină şi filantropia în loc de aur. Acestea ni dau 
noue curaj înaintea lui Dumnezeu, pe- când bogăţia ni 
aduce mare ruşinare, iară pe diavol îl îngâmfă grozav 
contra noastră. Deci, de ce tu chiar înarmezi pe diavol 
contra ta şi’l faci mai puternic? Inarmează-ţi dreapta
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ta contra lui, dând săracilor eleimosină, întrodu în su
fletul tău întreaga frumuseţa şi bogăţie a casei, iară 
bogăţia banilor leapăd’o întreagă dm cugetul tău, şi 
ceriul să’ţi păstreze acea bogăţie în locul casei şi a si- 
petuiui. Toate aceste bogăţii, zic, să le luăm cu noi, căci 
mai buni suntem noi decât zidurile casei, şî mai însărci
naţi decât locul pe care călcăm. De ce lăsându-ne pe noi 
la o parte ni concentrăm toată grija în averi, pe care 
ducând urne nu le vom puteâ luă cu noi, ba de multe ori 
chiar rămânând aici nu Ie putem stăpâni, — pe când 
ni stă de faţă mijlocul acesta de a ne îmbogăţi, şi nu 
numai aici, ci chiar şi acolo a  ne arăta mai îmbelşu
gaţi? Căci cel ce poartă în sufletul său şi aurul, şi ţa
rina, şi casa, ori unde s’a r arată el se ara tă  întovărăşit 
de această bogăţie. Şi cum a r fi cu putinţă aceasta? Ei 
bine, este cu putinţă, şi încă cu multă uşurinţă. Dacă 
tu strămuţi toate acestea în ceriu prin mânile săracilor, 
toate le vei străm ută şi le vei depozita pentru sufletul 
tău, şi chiar moartea de a r veni în urmă, nimeni nu 
va puteâ să ţi le răpiască, ci şi acolo ducându-te vei fi 
bogat. Un astfeliu de tezaur aveâ Tavitha, şi de aceia 
nu casa ei îi vestiâ faptele, nici zidurile, nici petrele, 
nici stâlpii, ci trupurile văduvelor îmbrăcate de ea, la- 
crămile cele vărsate, moartea care fugise şi viaţa ce 
se reîntorsese. Astfeliu de magazii să ni facem şi noue, 
astfeliu de case să ni clădim. Astfeliu şi pe Dumnezeu 
îl vom aveâ de conlucrătoriu, şi noi în acelaşi timp vom 
fi conlucrătorii lui. El a făcut pe cei săraci şi i-a adus 
la ceiace sunt din ceiace nu erau, iară tu nu i-ai lăsat 
să piară de foame şi de celelalte ticăloşii, îndreptându-i, 
vinaecându-i, şi peste tot locul ridicând casa lui Dum
nezeu. Şi ce a r  puteâ fi egal cu aceasta? Şi ce cuvânt 
a r  puteâ să ni arate mai bine folosinţa şi ’ slava câşti- 
gata de aici? Şi dacă încă n’ai aflat lămurit cu ce po
doabă te-a împodobit Dumnezeu, poroncindu’ţl de a vin
deca sărăcia şi foamea, gândeşte-te singur la următoriul 
fapt: dacă el ţi-ar fi dat puterea de a ridica la loc ce
riul căzut, oare nu ai cr&ie lucrul acesta mai presus 
de orice cinste? Dară iată că acum el te-a învrednicit 
de o mai mare cinste. Ceiace îi este lui mai preţuit decât 
ceriurile, aceasta ţi-a îngăduit de a ridică şi a îndreptă, 
adecă pe om, fiindcă din toate cele văzute, nimic nu 
este egal înaintea lui Dumnezeu cu această creatură, 
numita om. Fiindcă şi ceriul, şi pământul, şi m area pen-
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Iru el ie-a făcut, şi mai mult se veseleşte el locuind în 
om, decât în ceriu.

Bară noi deşi le ştim acestea, totuşi nu avem nici-o 
îngrijire de casele Ini Dumnezeu, ci lăsându-le acelea în 
părăsire ni clădim noue case m ari şi strălucite. De aceia 
şi suntem pustii de toate bunurile, şi mult mai săraci 
decât toţi săracii, căci împodobim nişte astfeliu de case, 
pe care ducându-ne de aici nu le putem lua, şi lăsăm 
tocmai pe acclea, pe cari e cu putinţă de a le străm ută 
cu noi. Căci trupurile săracilor descompunându-se vor 
învia negreşit, şi atunci adunându-i Ia sine Dumnezeu 
cel ce a poroncit acestea, va lăudă pe cei ce au îngrijit 
de săraci, şi’i va admira, căci urmând a cădeâ aceştia, 
fie din cauza foamei, fie din cauza golăcîunei, cei bo
gaţi i-au ajutorat în tot modul. Cu toate acestea, deşi 
ni stau la îndămână astfeliu de laude, noi totuşi zăbo
vim şi ne lepădăm de o asemenea frumoasă îngrijire. 
Christos nu are unde să’şi plece capul, umblă gol, străin 
şi flămând, iară tu iţi faci case mari, cu băi şi sale de 
preumblări, cu o mulţime de saloane zadarnice; şi lui 
Christos nu’i acorzi nici m ăcar un mic acoperământ, 
pe când mansardele tu le împodobeşti pentru cioare şi 
vulturi. Şi ce a r puteâ fi mai rău ca această nebunie? 
Căci e cea mai de pe urmă nebunie o astfeliu de pur
tare, ba încă chiar mai rea decât nebunia. Cu toate 
acestea am puteâ, dacă am voi, ca să depărtăm dela 
noi o asemenea boală, şi nu numai că este cu putinţă 
de a ne izbăvi de ea, ci chiar e cu mult mai uşor decât 
în boalele trupeşti, fiindcă şi doctorul e cu mult mai 
m are şi mai reputat. Deci, să atragem în partea noastră 
pe acest doctor, şi să’l rugăm de a se atinge de noi, 
însă să producem şi noi din parte-ni ceiace trebuie, 
adecă bunăvoinţă şi intenţiune bună. Dacă noi vom con
tribui numai cu acestea, zic, de nimic alta nu vom mai 
aveâ nevoe. Să contribuim dară cu cele ce se cer din 
partea noastră, ca şi aici sa ne bucurăm de o sănătate 
curată, şi acoio să ne învrednicim bunurilor viitoare, 
prin charul şi filantropia Domnului nostru lisus Chris
tos, căruia împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duch se cuvine 
slava în vecii vecilor. Amin.
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O M I L I A  X V I

„Câ ştim că celor ce iubesc pre Dumnezeu, 
toate li se lucrează spre bine" (Cap. s, 28).

Aicî mi se pare că întregul pasaj este îndreptat 
cătră cei ce sunt în primejdii, şi i i u  numai cele de aici, 
ci şi cele zise cu puţin mai ’nainte. Căci expresiunea 
„că socotesc că nu sunt vrednice pătimirile vre- 
mei de acum, cătră (faţă de) slava cea viitoare, 
care va să se descopere11, şi că „făptura întreagă 
suspină", şi că „prin nădejde ne-am mântuit.1', 
şi că „de ce ne vom rugă precum se cade, nu 
ştim1*, toate acestea, zic, cătră aceia sunt spuse. Prin 
urm are îi învaţă ca ii să nu prefere numai decât pe 
acelea ce cred că a r fi în interesul lor, ci pe acelea po 
cari Ie arată Duchul, fiindcă multe care li se par de 
folos le aduc o mare vătămare. De pildă liniştea şi iz
băvirea de primejdii, cum şi a trăi cinevâ în siguranţă, 
li se păreâ că este spre folosul lor. Şi ce este minunat 
că li se părea şi lor aceasta de folos’, când chiar şi fe
ricitul Pavel credea odinioară că este aşâ ? Cu toate 
acestea a aflat mai pe urmă că tocmai cele contrare 
sunt de folos, şi aflând erâ mulţămit şi se mândriă cu 
ele. Cel ce se rugă de Domnul ca să’l scape de pri
mejdii, fiindcă a auzit spunându-i-se ,,Ţi-ajunge cha
rul meu, că puterea mea întru neputinţă se să- 
vârşaşte" (II. Corinth. 12, 9), iată că după aceia săltă 
fiind alungat şi persecutat, fiind batjocorit şi suferind 
primejdiile cele mai mari, după cum însuşi spune: ,,De 
aceia bine voi esc (sunt mulţămit) întru neputinţe, 
întru defăimări, în nevoi, în goane, în strâmto
rări pentru Christos1* (Ib. vers. 10). De aceia şi aici 
zicea Romanilor^ „că de ce ne vom rugă precum 
se cade, nu Ştim “, îndemnându’i pe toţi de a  lăsâ 
totul în îngrijirea Duchului, fiindcă şi Duchul sfint se 
îngrijaşte foarte mult de noi, şi lui Dumnezeu este plă
cut acest fapt.
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Deci, prin toate acestea mângâindu-i şi încurajându-i, 
adaoge şi cele spuse acum, punându-le înainte un ra 
ţionament care e deajuns spre a’i deştepta şi a se în
trema. „Şi ştim, zice, că celor ce iubesc pre Dum
nezeu, toate li se lucrează spre bine“. când apos
tolul zice „toate", prin această expresiune el numeşte 
şi pe cele ce se par cu anevoie de primit, şi pe cele 
întristătoare. «Chiar năcazul de a r veni, chiar sărăcia, 
chiar închisoarea, chiar foamea sau moartea, sau ori 
şi ce alta, tu nu trebuie să te împuţinezi, zice, căci pu
ternic este Dumnezeu de a ie întoarce acestea în bine, 
fiindcă şi accasta atârnă de puterea lui cea negrăită, ca 
pe cele anevoioase să le facă uşoare şi să vină în aju- 
toriuî nostru». Dc aceia nici n’a zis el «că celor ce iu
besc pe Dumnezeu iui li va veni nici un rău», ci „ l is e  
lucrează spre bine", adecă că el va întrebuinţa chiar 
şi relele spre succesul celor persecutaţi, ceiace este cu 
mult mai mare decât de a  împiedecă relele ca să nu 
vină, sau de a le nimici când au venit dejâ. Aceasta a  
făcut’o ei şi cu cei trei coconi din cuptorul Babilonului, 
căci nici n’a împiedecat de a cădea în el cei trei coconi, 
şi nici după ce au căzut n’a stins văpaea focului, ci a 
lăsat’o să ardă, şi tocmai prin accasta i-a iăcut mai 
minunaţi. Dacă chiar oamenii cari ştiu a filosofâ, şi pot 
schimba, natura lucrurilor în cele contrare, adecă trăind 
în sărăcie să se pară că sunt mai îmbelşugaţi decât cei 
bogaţi şi să străluciască în necinste, apoi cu atât mai 
mult va face aceasta Dumnezei! cu cei ce'l iubesc pre 
el, căci şi acestea, sau şi altele cu mult mai mari, va 
face pentru dânşii. De un singur lucru, însă, este nevoe, 
adecă de a’i iubi cu adevărat, şi apoi toate celelalte ur
mează. Precum pe aceştia îi folosesc chiar şi cele pă
rute ca vătămătoare, tot aşâ şi pe cei ce nu’l iubesc pe 
el îi vatămă chiar şi cele folositoare. Pe Iudei bună
oară îi vatămă şi realitatea minunilor, şi fîlosofia învâ- 
ţăturei, şi justeţa dogmelor, şi pentru cele dintâi îl nu- 
miau demonizat, iară pentru celelalte contrar lui Dum
nezeu, ba încă pentru că făcea minuni uneltiau de a’l 
ucide. Tâlhariul fiind spânzurat pe cruce şi răstignit, 
fiind batjocorit şi pătimind mii de rele, nu numai că 
cu nimic n’a fost vătămat, ci încă prin toate acestea a  
câştigat cele m ari şi nepovestite.

Ai văzut cum Dumnezeu toate le lucrează spre
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bine cu cei ce’l iubesc pre el? Deci, după ce apostolul 
spune de acest bine mare, care covârşaşte natura ome
nească, şi fiindcă multora Ii s’a r fl părut de necrezut 
acest lucru, de aceia el adevereşte lâptul din cele petre
cute mai ’nainte, zicând aşâ: „acelora adecă cari 
dupre voinţă, (intenţiune bună) sunt chemaţi*', 
ca şi cum a r fi zis: «gândeşte-te la cele spuse, imediat 
după chemare». De ce n’a  chemat pe toţi dela început* 
Şi de ce n’a chemat nici chiar pe Pavel odată cu cei
lalţi apostoli* Nu se pare oare că întârzierea aceasta 
erâ păgubitoare? Şi cu toate acestea s’a dovedit din 
fapte ca acea întârziere a  fost spre folos. Apostolul 
spune aici de voinţă sau buna intenţiune 
ca astfel să nu se atribuie totul chemarei, fiindcă de 
altfel a r fi putut contraria Elinii şi Iudeii, şi să zică: 
«apoi dacă erâ deajuns numai chemarea, de ce nu s’au 
mântuit toţi?» «De aceia zice apostolul, că mântuirea o 
a lucrat nu numai chemarea, ci şi voinţa, adecă şi 
buna intenţiune a  celor chemaţi: chemarea nu s’a făcut 
silita, ci s’a lăsat Ia voea celui chemat. Toţi în adevăr 
au fost chemaţi, însă nu toţi au ascultat de acea che
mare.

„Că pre cari mai ’nainte i-a cunoscut, mai 
’nainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului 
Fiului său“ (vers. 2'j). Ai văzut câtă cinste? Ceiace 
erâ unul-născut Fiu al lui Dumnezeu dela natură, aceia 
am devenit şi noi dupre char. Şi cu toate acestea apo
stolul nu s’a mulţămit numai cu atâta, ca să spună 
„asemenea chipului**, ci a mai adaos şi altcevâ, zi
când: }jca să fie el întâi născut între mulţi fraţi “, 
voind prin toate aceste expresiuni să arate marea în
rudire. Toate acestea însă, tu să le iai ca zise numai 
cu privire la iconomia întrupărei lui, căci dupre dum
nezeire el este unul născut Fiu al lui Dumnezeu. Ai 
văzut câte bunuri ni-a dăruit? Deci, nu te îndoi de cele 
viitoare. Dară apostolul nu stă numai aici, ci ara tă  în
grijirea lui Dumnezeu şi din alt punct de vedere, spu
nând că toate acestea dela început au fost regulate aşâ 
pentru dânşii. Oamenii de sigur că ’şi iau ideile lor 
despre dânşii din fapte, însă lui Dumnezeu i s ’a părut 
aceasta încă de mult, şi dela început el se găseâ aşâ faţă 
de noi, dupre cum zice: „că pre cari mai ’nainte
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i-a hotărât, pre aceştia i-a şi chemat; şi pre 
cari i-a chemat, pre’ aceştia’’i-a şi îndreptat" 
(Vers. 30) prin baea renaştereî. „Iara pre cari i-a 
îndreptat, pre aceştia i-a şi proslăvit," prin char 
şi prin înfiere.

„Ce vom zice dară cătră acestea" (Vers. 31)? 
E întocmai ca şi cum a r  fi zis: «nu-mi spune de pri
mejdii, şi de ura şi zavistia tu turor; căci dacă unia 
se îndoiesc despre cele viitoare, totuşi fată de cele pe
trecute deja, ca dc pildă dragostea lui Dumnezeu cătră 
tino dela început, îndreptarea ta şi slava acordată-,—faţă 
de aceste bunuri, zic, nu ai aveâ ce spune. Fiindcă şi 
acestea ţi s’au dat ţie prin cele crezute de supărătoare, 
ca de pildă crucca, bătăile, legăturile şi altele, şi ceiaco 
credeai tu ca ruşinos, tocmai acciea sunt care au cu
cerit în mea întreagă. Cele ce el a pătimit, deşi se par 
triste şi mâhnîcioase, acelea sunt cari au contribuit la 
eliberarea şi mântuirea întregei naturi. Tot aşâ, deci, şi 
tu, căci patimile ce le vei suferi pentru el, acelea sunt 
cari vor contribui la slava şi succesul tău.

„De este Dumnezeu pentru noi, cine este 
împotriva noastră?" «Şi cine nu este contra noastră? 
zice; şi lumea e împotriva noastră, şi tiranii, şi comu
nităţile, şi neamurile, şi cetăţenii; — şi cu toate acestea 
cei ce sunt contra noastră sunt atât de departe de a ne 
supără sau vătăm â cu cevâ, în cât chiar tară voea lor 
sunt cauza cununilor noastre şi pricinuitori a mii de 
bunuri, fiindcă înţelepciunea lui Dumnezeu a întors unel
tirile lor spre mântuirea şi slava noastră». Ai văzut 
cum nimeni nu este împotriva noastră? Căci şi pe lob 
aceasta l-a făcut mai strălucit, adecă înarm area diavo
lului contra lui, căci deşi diavolul a întrebuinţat toate 
uneltirile contra lui, şi asupra lui erâ şi femeia, şi slu
gile, şi raneîe de pe el, şi altele multe, totuşi nimic n’a 
putut face necuratul contra lui, ba încă tocmai acele 
nenorociri părute a fi mari — şi în adevăr că au fost 
m ari — toate acele nenorociri, zic, s’au întors în favorul 
lui. Fiindcă Dumnezeu erâ pentru dânsu), apoi şi cele 
ce se credeau a fi contra lui au fost pentru dânsul. 
Aceasta s’a petrecut şi cu apostolii, fiindcă şi Iudeii, şi 
cei dintre ginţi, şi fraţii cei mincinoşi, şi stăpânitorii, şi 
comunităţile, şi foamea, şi sărăcia, şi mii de alte rele 
erau contra lor, şi cu toate acestea nimic n’a fost împo-
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li-iva lor, adecă nimic n’a putut să’i vatăme. Cele ce 
i-au făcut mai ales pe apostoli ca sa he atât de stră
luciţi şi renumiţi, mari şi înaintea lui Dumnezeu, mari 
şi înaintea oamenilor, tocmai acestea sunt. Gândeşte-te 
ce vorba mare a grăit Pavel pentru credincioşi şi pentru 
cei ce in adevăr sunt răstigniţi şi omorîfi cu patimele, 
şi atunci vei vedeâ, că nici chiar cel ce are pe cap dia
demă împărătească nu poate avea ceiace are credin
ciosul. Contra împăratului de multe ori sunt înarmaţi 
şi barbarii, şi cei din garda împărătească, şi cetăţenii 
iarăşi de multe ori sunt răsculaţi, şi altele multe; — pe 
când contra credinciosului, care este cu băgare ae 
sama Ia poroncile lui Dumnezeu, nici omul, nici de-

1 rnonul, şi nici altcineva nu va puteâ să stea. Dacă 
îi vei răpi banii, i-ai pricinuit lui motiv de plată; 
dacă ai vorbit cevâ rău de dânsul, prin defăimare tu 
l-ai făcut mai strălucit înaintea lui Dumnezeu; de l-ai 
adus în sărăcie, mai mare îi va fi slava şi răsplata; şi 
dacă l-ai predat chiar morţii — ceiace se crede a  fi mai 
rău decât orice—tu î-ai împletit cununa muceniei. Deci, 
ce a r puteâ fi egal cu o astfel de viaţă, când nimic nu 
poate n împotriva ei, ba chiar cei ce se par că uneltesc 
rele îi tolosesc nu mai puţin ca cei ce’i fac bine? De 
aceia zice apostolul cu drept cuvânt: ,,De OStfi Dum
nezeu cu noi, cine este împotriva noastră?"

Apoi, fiindcă nu s’a mulţămit numai cu cele ce a  
spus, pune şi aici — după cum face necontenit—cel mai 
mare semn al dragostei lui Dumnezeu cătră noi, adecă, 
jărtfa Fiului său. «Nu numai că nc-a îndreptăţit* zice, 
nu nurnai că ne-a slăvit şi ne-a făcut asemenea chipului 
său, dară nici pe Fiul său nu l-a cruţat pentru tine». 
De aceia a şi adaos, zicând: „Că Cel ce n’a cruţat 
pre Fiul său, ci pentru noi toţi l-a dat pre 
dânsul, cum nu împreună cu el şi toate ni va  
dărui noue" (Vers. 32)? Şi priveşte câtă măreţie şî 
câtă căldură întrebuinţează în vorbe, spre a m arătă  
dragostea cea mare a lui Dumnezeu cătră noi! -Cam ne 
va părăsi pe noi, pentru cari n’a. cruţat nici chiar pre 
Fiul său, ci pentru noi toţi l-a dat pre dânsul î Gân- 
deşte-ie, câtă bunătate din partea lui, dacă n’a cruţat 
nici chiar pe Fiul său, ci l-a dat, şi încă l-a dat pentru 
toţi laolaltă, şi pentru mişei, şi pentru cei nerecunos
cători, şi pentru duşmani, şi pentru cei ce’l blastămau.
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„Cum nu împreună, cu el şi toate ni va dărui 
noue?" Ceiace el spune aici, aşâ şi este. Dacă el a dat 
şi pre Fiul său, şi încă nu l-a dat cam s’a r întâmpla, 
ci l-a dat spre jărtfa, de ce te mai îndoieşti de celelalte, 
când ai prim it pe stăpânul a toate? De ce stai la în
doială asupra stăpânire! bunurilor, când ai cu tine pe 
stăpânul acelor bunuri? Ce* ce a dat duşmanilor ceiace 
este mai m are şi mai principal, cum nu va da priete
nilor ceiace e mai mic şi mai secundar?

„Cine va pâri împotriva aleşilor lui Dum
nezeu" (Vers. 33)? Aici cuvântul este îndreptat contra 
celor ce zic că credinţa nu foloseşte la nimic, şi contra 
celor ce printr’o schimbare fară de veste au devenit 
necredincioşi. Şi priveşte cât de iute Ii-a închis gura, 
punând înainte demnitatea celor aleşi, căci n’a zis: «cine 
va pârî împotriva servilor Iui Dumnezeu» sau împotriva 
credincioşilor lui Dumnezeu, ci „împotriva aleşilor 
lui Dumnezeu" fiindcă alegerea este semn al virtuţii 
lor. Fiindcă dacă îmblânzitorii de cai (giambaşii) aleg 
cai de acei potriviţi şi buni de drum, şi nimeni n’a r  
puteâ să-i probozască, căci oricât i-ar învinovăţi, s’ar 
face de rîs, apoi cu atât mai mult, când Dumnezeu 
aîege spiritele, face o alegere bună, şi cei ce l-ar învi
novăţi s’a r face singuri ae rîs,

„Dumnezeu, zice, este cel ce îndreptează (în
dreptăţeşte), cine este cel ce judecă spre pier
zare {condamnă}" (Vers. 34)? Nu a zis,: «Dumnezeu 
este care iartă  greşalele», ci tocmai cciace este mai în
sem nat: „Dumnezeu este cel ce îndreptează (în
dreptăţeşte)". Când votul judecătoriului se pronunţă 
pentru îndreptare, adecă pentru justificarea vinovatului,
— şi a unui asemenea judecătoriu mai ales — apoi de 
ce poate fi vrednic cel ce pârăşte ? Deci, dreptul să nu 
se teamă nici de ispite, căci Dumnezeu este pentru noi
— ceiace ni-a arătat din câte a făcut cu noi, — nici de 
bârfelile Iudeilor, fiindcă ne-a şi ales pre noi, şi ne-a şi 
îndreptăţit, ba încă ceiace e mai minunat, că ne-a îndrep
tăţit prin jertfa Fiului său. Deci cine ne va condamnă 
pe noi, când Dumnezeu ne încununează, când Fiul său 
se jertfeşte pentru noi, şi nu numai că se jertfeşte, ci 
şi după aceasta se roagă pentru noi? „Christos, zice, 
este cel ce a murit, şi mai ales care a şi în
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viat, caro şi este deadreapta lui Dumnezeu 
care se şi roagă pentru noi“. căoi arătându-se în 
demnitatea sa, el n’a contenit a se îngriji de noi, ci se 
şi roagă pentru noi, şi încă ni păstreaza aceiaşi d ra
goste. Nu s’a  mulţămit numai cu jertfa lui, ceiace este 
semnul celei mai mari dragoste, adecă să facă numai 
c.eiace :i aparţinea lui, ci încă roagă şi pe altul pentru 
aceasta. Deci, apostolul aceasta a voit să arate prin ex
presiunea „care se şi roagă pentru noi“, vorbind 
omeneşte şi cu mai multă concesie, ca astfel să arate 
marea lui dragoste; fiindcă şi expresiunea „n’a cruţat“ 
dacă n’o vom luă tot în această însămnare, apoi vom 
ajunge la multe absurdităţi. Şi ca să afli că aceasta 
este ceiace el voieşte sa spună, priveşte că numai după 
ce a zis mai întâi „care este deadreapta lui Dum
nezeu" a  adaos „care se şi roagă pentru noi“, 
adecă că după ce a arătat mai întâi egalitatea Fiului 
cu Tatăl, a adaos şi expresiunea aceasta, care nu arată 
de lot; micimea ceiui ce se roagă, ci numai dragostea 
ce o are cătră noi.

Cel ce este însuşi viaţa şi izvorul tuturor bunu
rilor, care înviază morţii cu aceiaşi putere ca şi Tatăl, 
şi care în fine face toate celelalte, cum a r fl trebuit să 
mai intervină ca să ni folosască? Cel ce a izbăvit cu 
propria sa putere pe cei desnădăjduiţi şi condamnaţi 
de acea osândă şi i-a făcut drepţi şi fii, ridicându-i Ta 
cea mai înaltă cinste, şi cele ce nu erau crezute le-a 
adus prin faptă la realitate, punând natura noastră ome
neasca pe tronul împărătesc, acela, zic, cum de mai 
avea nevoie de intervertire pentru cele mai uşoare ? Ai 
văzut, fleci, că peste tot locul expresiunea aceasta „care 
se şi roagă pentru, noi",- pentru nimic alt n’a  fost 
zisă’de apostol, decât numai ca şă ni-ge arate căldura 
şi mărimea dragostei. Init  Dealtfel şi Tatăl se vede ru
gând pe oameni ca să se împace cu el, dupre cum zice: 
„In locul lui Chsistos vă rugăm, ca şi cum 
Dumnezeu v’ar rugă prin noi, ■ irugămu-vă -în 
locul lui Christos, împăcaţi-vă' cu Dumnezeu" 
(II Cor. 5, 20). Şi eu toate acestea, când vedem pe Dum
nezeu rugându-se, şi oameni rugându-se pentru oameni 
în locul lui Christos, noi nu înţelegem de d ic i  nimic 
înjositor şi nedemn de acea mărire şi spleiidtî&re, ci un
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singur lucru scoatem dc aici;, întinderea şi m ărim ea 
dragostei lui.

Dacă şi Duchul se roagă cu suspinuri negrăite; 
dacă şi Christos a murit pentru noi, şi se şi roagă pen
tru  noi; dacă şi Tatăl n’a cruţat chiar pe Fiul sau pen
tru  tine, şi te-a ales şi te-a îndreptat, apoi de ce te mai 
sfieşti? De ce tremuri, dacă te bucuri de o astfeliu de 
dragoste şi de o astfeliu de îngrijire? De aceia şi apos
tolul, după ce ara tă  m area îngrijire de sus, mai cu 
curaj la urm ă adaogă şi cele ce urm ează;—şi vedeţi că. 
el nu zice: «că datori sunteţi şi voi de a’l iubi tot aşâ», 
ci, devenind oarecum entuziasmat de o astfeliu de pro
nie negrăită, spune: „Cine ne va despărţi pre noi 
ele dragostea lui Christos" ') (Vers. 35), şi nu zice 
«de dragostea lui Dumnezeu», aşa că pentru dânsul este 
indiferent a ’l numi şi Christos şi Dumnezeu. „Năca
zul, sau strâmtorarea, sau goana, sau foametea, 
sau golătatea, sau nevoea, sau sabiea"? Pri
veşte acum înţelepciunea lui Pavel, căci el nu spune de 
acelea de cari ne topim pe fiecare zi, adecă dragostea 
banilor, pofta de slavă şi tirania mâniei, ci de acelea 
cari sunt cu mult mai tiranice, şi cari sunt deajuns de 
a sili chiar însăşi natura, şi a sgudui de multe ori tă
ria  cugetului nostru şi fără să voim, precum sunt nă
cazul şi strâmtorarea. Deşi cele spuse de apostol 
sunt destul de numeroase, totuşi flecare cuvânt are în 
sine mii de feluri de ispite. De pildă, când el spune 
năcaz, spune în acelaşi timp şi de închisori, şi de le
gături, şi de sicofandii, şi de exilare, şi de toate ticălo
şiile celelalte. Prin o singură vorbă, se înţelege un noian, 
nemărginit de primejdii prin cari trece cinevâ, sau mai 
bine zis, toate relele ce bântuesc pe oameni, el îe exprim a 
prin tr’un singur cuvânt.

Cu toate acestea apostolul pe toate le dispreţuieşte. 
De aceia le şi pune aici sub formă de întrebare, ca fiind 
oarecum necontrariat, că cel ce iubeşte pe Christos 
astfeliu, şi se bucură de o astfeliu de pronie, nimic nu 
este care să-l poată mişcă din loc.

Apoi, ca nn cumvâ să se creadă toate acestea ca

') Notă. In ediţia de Buzău stâ s c r is : cine ne va despărţi pre  
noi de dragostea lui Dumnezeu ? ceiace e o abatere dela ori&inaL 
(Trad).
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un semn al părăsi rei lui Dumnezeu, pune la mijloc şi 
pe Profetul1) care cu mult timp mai 'nainte a strigat 
şi a zis: „Câ pentru tine suntem omorîţi toată 
ziua, socoti tu-ne-am ca nişte oi de junghiere“ 
{Vers. b6), adecă că «deşi suntem expuşi îa toate re
lele, totuşi pentru tine suntem gata a le suferii». Şi cu 
toate acestea, fa^ă de atâtea primejdii, şi faţa de aceste 
tragedii nouă, ni se dă ca scop al luptelor noastre mân
gâierea aşteptată, saii mai bine zis, nu numai aştep
tată, ci chiar mai mult cevâ. «Nu pentru oameni, zice, 
sau pentru altcevâ pământesc suferim noi acestea, ci 
pentru împăratul a toate». Şi nu numai cu această cu
nună ne-a încununat, ci şi cu o alta mai variată. Deşi 
dela natură suntem hotar iţi o singură dată să murim, 
totuşi daca am voi, Dumnezeu ni-a acordat, ca prin 
voinţă şi buna intenţiune, sa ie putem suferi toate aces
tea pe fiece zi. Aşa că este învederat, că ne vom duce 
de aici având atâtea cununi cu noi, pe câte zile am 
vieţuit, şi chiar şi mai multe, fiindcă în tr’o singură zi 
e posibil da a muri cinevâ şi odată, şi de două ori,^ şi 
de multe ori. Aşâ dară cel ce este pururea pregătit 
pentru aceasta, pururea primeşte şi plata întreagă. 
aceasta făcând aluziune şi Profetul, zicea: „Ca pentru 
tine suntem omorîţi toată ziua“. De aceiaşi apos
tolul a introdus aici pe Profet, ca mai mult să-i deş
tepte. «Dacă cei din legea veche, zice, cari aveau ca 
plată lostenelelor pământ şi celelalte cari se sfârşesc 
în viaţa prezentă, şi încă dispreţuiau această viaţă, ca 
şi ispitele şi primejdiile de aici, apoi ce iertare vom pu
teâ aveâ noi, cari ne moleşim fiind vorba chiar de 
ceriu, de împărăţia cea de sus şi dc bunurile cele ne
grăite de acolo, şi nu ajungem măcar la m ăsura ace
lora?» Dară n’a zis chiar aşâ apostolul, ci lăsând aceasta 
la conştiinţa auditoriului, el se mulţămeşte nu mai ̂  cu 
mărturia Profetului, şi arată că dacă e nevoie până şi 
de jărtfa trupului lor, ii să nu se spăimânteze, nici să 
se tulbure, fiindcă Dumnezeu iconomiseşte lucrurile aşâ.

Dară apoi el îi mai îndeamnă şi din alt punct de 
vedere. Ca nu cumvâ să zică cinevâ, că el numai filo- 
sofisăşte mai ’nainte de a cerca însuşi ceiace vorbeşte 
prin fapte, a adaos: „socotitu-ne-am ca nişte oi

’) Nolă. A se vedeâ Psalmul 44, 22. (Trad.)
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de junghiere“, vorbind de morţile zilnice ale aposto
lilor. Ai văzut bărbăţie şi blândeţă? «Precum acelea, 
zice, nu se împotrivesc fiind sfâşiate, tot aşâ şi noi nu 
ne împotrivim». Dară fiindcă, pe deoparte slăbăciunea 
rninţei omeneşti, iară pe de alta mulţimea ispitelor spărie 
pe cineva, priveşte cum ridică iarăşi pe auditoriu, cum 
îl face înalt şi curajos, zicând: „Ci întru acestea 
toate prea biruim (covârşim cu biruinţa), prin 
cela ce ne-a iubit pre no’i“ (Vers. 37). Lucru mi
nunat este că nu numai că biruim, ci că chiar prin 
cele ce uneltesc duşmanii asupra noastră, noi biruim. 
Şi nu numai că biruim cum s’a r întâmplă, ci cu 
covârşire, mai mult decât trebuie (taepva&jiîv), adecă cu 
toată uşurinţa şi fără sudori şi ostenele. Nu biruim doară 
aşteptând desfăşurarea evenimentelor, ci pregătindu-ne 
numai voinţa şi buna intenţiune, şi astfeliu noi din toate 
părţile câştigăm trofee de biruinţa contra duşmanilor. 
Şi cu drept cuvânt, căci cel ce se luptă împreună cu 
noi, este Dumnezeu. Deci, nu te îndoi de loc, dacă fiind 
bătuţi noi predominăm pe cei ce ne;bat, dacă fiind alun
gaţi stăpânim pe cei ce ne alungă, dacă murind punem 
pe fugă pe cei ce sunt în viaţă. Când tu ai de partea 
ta şi puterea, şi dragostea lui Dumnezeu, nimic nu poate 
împiedecă ca să nu se petreacă asemenea fapte minu
nate şi paradoxe, şi să nu strălucească cea mai mare 
biruinţă. Şi în adevăr, că nu biruiau cum s’a r  întâmplă, 
ci într’un mod foarte minunat, aşâ ca se poate vedeâ 
de aici că rezboiul acela al uneltitorilor nu erâ îndrep
tat contra oamenilor, ci contra acelei puteri ne’nvinse.. 
Căci priveşte pe Iudeii din sinedriu, cum se întrebau 
unii pe alţii ne pricepând u-se ce să mai facă: ,,Ce vorn 
face oamenilor acestora ?“ (Acta Ap. 4, 16). Faptul 
minunat erâ ca deşi îi aveau în stăpânirea lor, deşi 
apostolii erau legaţi şi bătuţi, totuşi Iudeii se găsiau în 
mare încurcătura, şi nu se pricepeau ce să facă; ast
feliu că prin  cele ce credeau a’i birul, tocmai prin 
acelea dânşii au fost biruiţi. Nici tiranii, nici comuni
tăţile întregi, nici falangele demonilor, şi nici chiar în
suşi diavolul n’a putut sa'i stăpânească, ci cu toţii erau 
biruiţi cu desăvârşire, şi ceiace uneltiau contra aposto
lilor, vedeau singuri cum se desfăşură tocmai în favorul 
lor. De aceia şi ziceâ Pavel: „prea biruim (covâr
şim CU biruinţa)". Eră la mijloc o lege nouă de bi-
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ruinţâ, aceia adecă de a stăpâni pe duşman prin cele 
contrare, şi de a nu fi biruit niciodată, şi ca şi cum 
ii erau stăpâni pe sfârşitul rezboiului, aşâ se aruncau cu 
curaj în lupte.

„Pentru că sunt încredinţat că nici moar
tea, nici viaţa, nici îngerii, nici căpeteniile, nici 
puterile, nici cele de acum, nici cele viitoare, 
nici înălţimea, nici adâncui, nici altă făptură 
oarecare nu poate pre noi să ne despartă de 
dragostea lui Dumnezeu, cea întru Christos lisus 
Domnul nostru" (Vers. 38. 39). Mari lucruri spune el 
aicil Dară noi nu le ştim, fiindcă nici nu avem o ast
feliu de dragoste. Cu toate acestea, deşi sunt m ari cele 
ce spune el, totuşi voind a ară ta  că nu sunt nimic faţa 
cu dragostea cu care a fost iubit de Dumnezeu, după ce 
spune de acea dragoste, vorbeşte In fine şi de dragos
tea îui, ca astfeliu să nu se pară că spune lucruri mari 
de dânsul. Ceiace ei spune, aşâ şi este: «ce trebuie, zice, 
să vorbim de cele prezente, şi de relele ce le îndurăm 
în viaţa aceasta? Chiar de a r spune cinevâ de cele vii
toare, de lucruri şi puteri, ca de pildă moarte şi viaţa, 
îngeri şi archanghelî, şi toată făptura de sus, şi acestea 
mi se par mici faţă de dragostea lui Christos. De m’a r  
ameninţa cinevâ chiar cu moartea cea viitoare, cu 
moartea cea veşnică, sau de mi-ar făgădui viaţa cea 
nesfârşită, ca să mă depărtez de Christos, eu totuşi n’aşi 
primi. Ce trebuie să’mi vorbeşti de împăraţii de pe pă
mânt şi de consuli, sau de cutare şi de cutare? De mi-ai 
spune chiar de îngeri, şi de toate puterile de sus, şi de 
toate fiinţele, de mi-ai vorbi de toate cele viitoare, totuşi 
în faţa mea sunt mici toate acestea, şi cele de pe pă
mânt, şi cele din ceriuri, şi cele de sub pământ, ca şi 
cele mai presus de ceriuri, sunt nimic în raport cu dra
gostea aceia». Apoi, nemulţămit oarecum că n’a reprezentat 
bine acea dorinţă pe care o aveâ, mai introduce şi al
tele, întrebuinţând expresiunea „nici altă făptură 
oarecare". Ceiace spune aici, este cam a ş a « d a c ă  ar 
mai fi şi o altă făptură, tot pe atâta pe cât e cea vă
zută, şi pe cât e cea pricepută, totuşi nimic nu m’ar 
puteâ depărta de acea dragoste». Acestea le zicea apos
tolul, nu doară că îngerii sau archanghelii, sau şi cele
lalte puteri se încercau de a ’l face ca să se depărteze
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de dragostea lui Christos, să nu fie una ca aceasta!— 
ci voind a a ră ta  dragostea lui cea nemărginită ce o 
aveâ pentru Christos. El nu iubiă pe Christos pentru 
cele ale lui Christos, ci pentru dânsul iubia cele ale lui 
Christos, şi numai la dânsul se uitâ, şi numai de un 
singur lucru se temea, adecă să nu cadă din dragostea 
către el. Aceasta pentru apostol erâ mai grozav şi 
decât gheena, dupre cum de asemenea ii erâ mai de dorit 
ea orice, de a rămâneâ in stăpânirea acestei dragoste.

‘) Şi de ce am puteâ fi noi oare vrednici, dacă 
Pavel, pentru dragostea şi pofta de Christos, nu admira 
nici chiar pe cele din ceriuri, pe când noi preferăm pe 
cele din noroiu şi din ţărână dragostei lui Christos? De 
ce am putea fl vrednici, zic, când el pentru dragos
tea lui Christos a r  fi primit a cădeâ şi în gheena, şi 
din îm părăţia ceriurilor, daca a r fi fost vorba, — pe 
când noi nu dispreţuim nici chiar viaţa prezentă? Oare 
suntem noi vrednici m ăcar de incălţămintele lui, dacă 
suntem atât de departe de mintea lui cea mare? El 
pentru dragostea lui Christos nu credeâ intru nimic, 
nici chiar îm părăţia ceriurilor, iară noi dispreţuim pe 
Christos, pe deoparte, iară pe de alta facem multă vorbă 
de faptele lui. Şi fie, ca măcar de faptele lui sa vorbim! 
Acum însă, nici aceasta mi o facem, ci chiar de ni s’ar 
propune îm părăţia ceriurilor, noi lăsând-o pe aceia, 
alungăm toată ziua umbrele şi visurile, iară nu ceiace 
trebuie. Deşi Dumnezeu, fiind filantrop şi foarte blând, 
a  făcut cu noi aceia ce face un tata iubitoriu de copii, 
care, văzând că fiul seu se îngreuiază în vorbire, născo
ceşte o altfeliu de pronunţie a cuvintelor. Fiindcă noi 
nu avem cătră dânsul dragostea şi dorul cuvenit, ni 
pune înainte multe altele, numai ca să ne poată ţinea 
pe lângă dânsul; dară noi nici aşâ nu stăm lângă el, 
ci alergăm Ia jucăriile copilăreşti. Nu aşâ, însă, făcea 
Pavel, ci, ca un copil nobil, liber şi iubitoriu de tată, 
căutâ numai convieţuirea cu tatăl, iară de celelalte nici 
nu făcea atâta  vorba, — sau mai bine zis, ei făcea mai 
mult chiar decât un asemenea copil. EI nu preţuieşte 
pe Dumnezeu la feliu cu cele ale sale, ci, când se uită 
la dânsul ca la tată, celelalte nu le consideră întru nimic,

') Partea morală. Despre dragostea către Christos. Despre 
eleimosină, ţ i  că Christos face totul pentru dragostea, lui câtre 
noi (  Veron).
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şi preferă de a ii bătut şi pedepsit împreună cu el, decât 
despărţindu-se de el să se dezmerde.

Să ne. cutremurăm deci, noi, câţi pentru dragostea 
lui Christos nu dispreţuim nici măcar banii, sau mai 
bine zis, câţi nu dispreţuim banii pentru noi înşine. 
Pavel erâ singur care păli mia totul pentru Christos, nu 
pentru împărăţia ceriurilor, nici. pentru cinstea cea 
dela dânsul, ci pentru dragostea cea cătră dânsul,— pe 
rând pe noi nici Christos, nici cele ale lui Christos, nu 
ne pot trage din lucrurile pământeşti, ci întocmai ca 
nişte şerpi, sau viperi, sau porci, sau ca toate acestea 
la un loc, aşâ nc tăvălim în glod. Cu cât suntem noi 
oare mai buni decât acele animale, noi cari deşi avem 
atâtea exemple, totuşi ne uitam în jos, şi nu suferim 
câtuşi de puţin de a privi spre ceriu? Dumnezeu a dat 
pentru tine chiar şi pe Fiul său, iară tu nu dai nici 
măcar pânea zilnică celui predat pentru tine, celui jartlît 
pentru tine. Tatăl nu l-a cruţat pentru tine, iară tu îl 
treci cu vederea topit de foame, deşi tu consumi din 
ale lui, şi dacă dai săracilor eleimosină, din ale sale dai, 
şi pentru line dai. Ce a r puteâ fi mai rău ca această 
nelegiuire? A fost predat pentru tine, s’a jărtlit pentru 
tine, colindă drumurile flămând pentru tine, şi tu dacă-i 
dai pânea zilnică, din ale sale dai, şi singur te foloseşti. 
Şi totuşi nici aşii nu’i dai. Oare nu sunt mai nesimţitori 
decât ■ petrele cei ce, deşi sunt mişcaţi de atâtea fapte 
măreţe, totuşi stăruiesc incă în o asemenea sălbătăcie ? 
El nu s’a mulţămit numai cu moartea şi cu crucea, ci 
a  primit de a li şi sărac, străin, prilxiag şi gol, dc a  
cădea şi in închisoare, de a  suferi şi boaîa, ca măcar 
aşa sa te jioată atrage. «Dacă nu’mi răsplăteşti, zice, 
ca cel ce am pătimit pentru tine, cel puţin miluleşte-mă 
pentru sărăcia in care mă găsesc. Dacă nu voieşti a  
m ă milui j>entru sărăcie, cel puţin îndură-te pentru boala 
în care mă aflu, şi te încovoaie pentru că mă găsesc 
în închisoare. Dacă însă nimic din acestea nu te poate 
face filantrop, cel puţin pîcacă-te la uşurinţa oererei mele, 
că nimic nu’ţi cer de preţ mărfi, ci numai pâne, aco
perământ şi mângâiere cu cuvintele. Dară dăcâ şi după 
aceasta rămâi încă sălbatec, cel puţin fă-te mai bun, 
pentru împărăţia ceriurilor, şi pentru premiile ce le-am 
tăgăduit. Poate că nimic din acelea nu te mişcă? Cel 
puţin atunci pleacă-te naturei lucrurilor când mă vezi 
gol, şi adu-ţi aminte de acea golăciune, prin care m'am
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golit pe cruce pentru tine. Dară dacă nici pentru aceia 
nu voieşti, ce) puţin pentru aceasta, prin care sunt gol 
în persoana săracilor. Am fost legat atunci pentru tine, 
sunt şi acurn legat tot pentru tine, ca astfeliu, fie de acolo, 
fie de aici, să progresezi şi să voieşti a  face vre-o mi
lostenie. Am fost flămând pentru tine, şi iarăşi sunt 
flămând tot pentru tine; am însătat fiind spânzurat pe 
cruce, sunt şi acum însătat prin săraci, ca astfeliu, fie 
de acolo, fie de aici, să te pot atrage către mine şi sa 
te fac filantrop pentru mântuirea ta. De aceia, deşi tu 
’mi datoreşti răsplata pentru miile de bine-faceri ce ai 
primit dela mine, acum nu’ţi cer ca cum ai fi datoriu, 
ci te încununez ca pe un bine-facătoriu. şi-ti hărăzesc 
îm părăţia corurilor în schimbul acestor fapte mici. 
Nu’ţi spun: dezleagă-mi sărăcia, sau dăruieşte-mi bogă
ţia ta, deşi am sărăcit pentru tine, — ci numai pâne 
îţi cer, şi haină, şi o mică mângâiere în sărăcie. Dacă. 
cad la închisoare, nu te silesc de a ’mi deslegâ legătu
rile, sau să mă scoţi deacolo, ci un singur lucru îţi cer, 
acela adecă de a  mă vedeâ legat pentru tine, şi atunci 
eu am primit chiar deajuns, şi numai pentru acest fapt 
eu iţi hărăzesc ceriul. Deşi eu te-am dezlegat de legă
turile cele mai grozave, totuşi îmi e deajuns numai 
aceasta, de a  m ă vedeâ legat pentru tine. Pot să te în
cununez şi fără de acestea, voiesc însă a ’ţi fl datoriu, ca 
astfeliu cununa să’ti aducă oare-care curaj. De aceia, 
deşi eu pot a  ma hrăni singur, totuşi colind dru
murile cerând de pomană, şi stand înaintea uşilor tale 
întind mâna. Doresc a fi hrănit de tine; le iubesc foarte 
mult, şi de aceia doresc a sta la m asa ta, dupre cum 
este obiceiul celor ce iubesc, şi m ă mândresc prin 
aceasta, ba încă în faţa întregei lumi şi în auzul tuturor 
te proclam cu glas tare, şi mă a ră t pe mine însumi de 
trofeu al tău».

Deşi noi, când suntem hrăniţi de cinevâ, ne ru
şinăm şi căutăm să astupăm acest fapt, totuşi el, fiindcă 
ne iubeşte foarte mult, chiar de am tăceâ noi, spune 
cele petrecute cu multă laudă, şi nu se ruşinează a spune 
că fiind gol noi l-am îmbrăcat, şi fiind flămând l-am 
hrănit.

Acestea toate cugetându-le, iubiţilor, să nu ne m ăr
ginim numai la aplauze şi laude, ci să şi îndeplinim 
cele vorbite. Ce ’mi folosesc mie aplauzele şi vuetul 
acesta? Un lucru vă cer numai vouă: dovada prin
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fapte, supunere şi ascultare la cele spuse iarăşi prin 
fapte. Aceasta este şi lauda mea, aceasta este şi folo
sinţa voastră, aceasta este pentru mine coa mai stră
lucită diademă. Această cunună, ducându-vă de aici, 
pregăti}.i-o şî mie şi vouă prin mâinile săracilor, ca 
astfeliu şi în viaţa accasta să ne hrănim cu speranţă 
bună, şi în cea viitoare dueându-ne să ne învrednicim de 
miile de bunătăţi. Cărora fie a  nc învrednici cu toţii, prin 
charul şi filantropia Domnului nostru lisus Christos, că
ruia împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duch se cade slava 
în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X V I I

„Adevărul zic întru Christos, nu mint, îm
preună mărturisindu-mi cunoştinţa gândului 
meu prin Duhul simt/1 (Cap. 9, l).

Oare nu vi s’au părut că cele vorbite în convor
birea dinainte, despre dragostea lui Pavel cătră Christos, 
au fost mari şi mai presus de natură? In adevăr că 
mari au fost prin natura lor, şi mai presus de ori-ce 
cuvânt; cu toate acestea cele vorbite astăzi sunt cu mult 
mai presus de acelea, şi cu atât mai presus, cu cât ace
lea sunt mai presus de ale noastre. Deşi nu credeam 
ca vor aveâ atâta superioritate, totuşi acum după ce ni-a 
trecut pe dinainte cele citite astăzi, ni s’au părut a fl 
cu mult mai strălucite decât acelea.

Aceasta înţelegând-o apostolul, a  şi invederat-o din 
început chiar. Şi fiindcă urm â a  trece cu vorba la lu
cruri mai mari, pe care mulţi poate nu le-ar fi crezut, de 
aceia mai întâi îi asigură despre cele ce va vorbi,— obi- 
ceiu pe care mulţi îl au când voiesc să spună cevâ, ce nu 
este poate crezut de toţi, dară pentru care ii sunt foarte 
convinşi. Expresiunile: „Adevărul zic“ şi „nu rnint“ 
şi că „cunoştinţa gândului meu (conştiinţa) măr-, 
turiseşte'1 şi „întristare mare îmi este’ mie“ şi 
„ne’ncetată durere inimei mele14, tocmai aceasta 
învederează.
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„Că aşi fi poftit eu însu-mi a fi anatema 
dela Christos" (Vers. 3). Dară ce spui, Pavele? Do
reşti să fii anatema, dela Christos cel dorit de tine, de 
care nu te putea despărţi nici împărăţia cerurilor, nici 
gheena, nici cele văzute, nici cele nevăzute, şi nici altă 
făptură oarecare? Ce s ’a întâmplat? Nu cumvâ te-ai 
schim bat şî ai părăsit acea dorinţă? «Nu, răspunde el, 
nu te teme, ci încă mai mult mi-a sporit dorul de el». 
Dară atunci dc ce doreşti a fi anatema, şi cauţi o ast
feliu de înstrăinare şi despărţire, de care nici nu se mai 
găseşte alta? «Findcă, zice, îl iubesc foarte mult». Cum? 
spune’mi, şi în ce mod? fiindcă făptui acesta samănă 
mai mult cu o enigmă. Dară dacă credeţi, mai ’ntâi să 
aflăm ce este „anatema11, şi după aceia să’l întrebăm 
pe dânsul de acestea, şi atunci vom află şi această dra
goste negrăită şi pa rado xă. Aşa dară, ce este anatema? 
Ascullă’1 tot pe dânsul ce spune: „Dacă nu iubeşte 
cineva pe Domnul nostru lisus Christos, ana
tema să fie“ (I. Cor. 16,22), adecă, despartă-se de 
toate, străin să fie de toate. Dupre cum de lucrul 
consfinţit lui Dumnezeu =  prinos, oferînţa, dar,
afierosit lui Dumnezeu) nimeni nu a r  cuteză să se 
atingă cu mânile cum s’a r întâmplă, şi nici a se apro
pia, tot aşa şi cu cel despărţit de biserică, cu cel tăiat 
dela adunările credincioşilor,’ căci -şi acesta este dat la 
o parte. Pe unul ca acesta, deci, apostolul îl numeşte 
anatem a, în senz cu totul contrai', şi poronceşte de a 
fugi toţi de el cu groază şi cu frică mare, şi a se des
parţi. De lucrul afierosit lui Dumnezeu, sau anatema, 
nimeni n’a r îndrăzni a  se apropiâ, pentru cinstea şi res
pectul cuvenit celui ce i s’a afierosit, pe când de cel tăiat 
dela biserică, toţi trebuie a se despărţi, în senz cu totul 
contrar. Aşâ că de şi despărţirea este una şi aceiaşi, 
căci şi unul şi altul este înstrăinat de contactul celor 
mai mulţi, totuşi feliul sau modul despărţirei nu este 
unul şi acelaşi, căci acesta este cu totul contrar celui 
dintâi. De cel dintâi se depărtau ca fiind afierosit lui 
Dumnezeu, ia ră  de cel dealdoilea ca fiind înstrăinat de 
Dumnezeu, şi rupt dela biserică.

Aceasta, deci, arătând-o şi Pavel, ziceâ: „Aşi fi 
poftit eu însu-mi a fi anatema dela Christos".
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Şi băgaţi sama ca nici nu zice simplu «că aşi fi voit», 
ci dând o mai mare tensiune ideii lui, zice: „Aşi fi pof
tit". Dară dacă cele vorbite de el te tulbură poate ca 
cel ce eşti mai siab şi mai neputincios, apoi nu te gândi 
numai la faptul că apostolul voiâ a se despărţi de Christos, 
ci şi la cauza pentru care voia, şi atunci vei vedeâ dragos
tea lui cea nemărginită. Fiindcă şi atunci când îl vedem 
pe el tăind împrejur pe alţii, noi nu ne uităm la faptul 
in sine, ci la intenţiunea şî cauza faptului, şi de aceia 
mai ales îl admirăm. Nu numai că tăiâ împrejur, dară  
chiar şi el se rădea pe cap şi jertfîâ, însă pentru aceasta 
noi nu zicem că erâ Iudeu, ci mai cu samă pentru aceasta 
zicem că el s’a  izbăvit de Iudaism şi de jârtfe, şi s ’a  
curăţit şi a devenit adevărată slugă a  lui Christos. Dupre 
cum atunci când îl vezi tăind împrejur pe alţii şi jărtfind 
nu’l condamni pentru aceasta ca ludaizând creştinismul, 
ci tocmai pentru acest fapt SI încununezi mai mult, ca 
unul ce s’a înstrăinat de Iudaism, tot aşa şi când îl vezi 
dorind a fi anatema, să nu te tulburi pentru aceasta, 
ci tocmai pentru acest fapt să’l proclami, aflând cauza 
adevărată pentru care el voia a fi anatema. Dacă nu 
vom examina cauzele faptelor, apoi atunci şi pe Elie 
vom numi omorî tor de oameni, şi pe Abraâm, şi încă 
pfj acesta nu numai omorâtor de oameni, ci chiar omo- 
rîtor de copii, şi pe Finees *). şi pe Petru îi vom consi
deră ca omoritori. Şi nu numai de sfinţii lui Dumnezeu 
vom bănui multe lucruri absurde dacă nu vom păzi 
regula aceasta, ci chiar de însuşi Dumnezeu. Deci,. ca 
nu" cumvâ să se întâmple una ca aceasta, apoi mai întâi 
sâ adunăm ia un loc tot ceiace contribuie la justificarea 
faptelor petrecute, ca de pildă cauza, intenţiunea, timpul, 
locul, şi toate celelalte, şi numai după aceia să exa
minăm faptul.

Aceasta e bine de a se face şi acum, fiind vorba 
de acest suflet fericit.

Aşâ dară, care a fost cauza pronunţărei acestor 
cuvinte? Iarăşi e vorba de lisus cel dorit. Şi cu toate 
acestea, el nu zice asemenea cuvinte pentru Christos, ci 
„Aşi fi poftit a fi anatema dela Christos pentru 
frăţii mei“. Dară şi aceasta e tot din marea lui umi-

l) Notă. Cred. câ  Sf. Chrisostom -vorbeşte aici de acel Finee* 
din Cart. Judecătorilor, 20, 28. (Trad.).
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linţă, căci nu voieşte a se arătâ ca cum a r  vorbi cevâ 
mure şi ar face pe placul lui Christos. De aceia şi zice: 
,,şi rudele mele dupre. trup“, ca să astupe oare cum 
meritul lui. Şi cumcă el totul voiâ pentru Christos, ascultă 
ce spune în cele următoare. In adevăr că după ce zice: 
„Şi pentru rudele mele dupre trup“f adaoge im ediat: 
„Cari sunt Israiltcni, a cărora este punerea de 
fii (înfierea), şi slava, şi aşezământurile, şi pune
rea de lege (legislaţia lui’Moisi), şi slujba (servi
ciile religioase), şi făgăduinţile, ăi cărora sunt 
părinţii, şi dintru care este Christos dupre trup, 
care este peste toate Dumnezeu binecuvântat 
în veci. Amin“ (Vers. 4.5). «Ei, şi ce însam năaceasta? 
zici tu. Căci dacă el doriâ a fi anatema ca să creadă 
alţii, trebuiâ ca să doriascâ aceasta şi pentru ginţi; dară 
dacă el doreşte accasta numai pentru Iudei, dovedeşte 
ca o voieşte nu pentru Christos, ci pentru înrudirea şi 
familiaritatea sa cu dânşii». Şi cu toate acestea, dacă el 
a r  fi dorit acest lucru pentru ginţi, faptul nu s’a r fi 
părut aşâ de lămurit; — acum însa, când o doreşte pentru 
Iudei numai, se ara tă  lămurit că el o face pentru slava 
lui Christos. Şi ştiu bine că ceiace eu vă vorbesc acum 
vi se pare cevâ paradox, însă ca să nu vă tulburaţi, 
iute mă voiu încercâ de a vă lămuri chestiunea.

In adevăr, ca apostolul n’a spus aceste cuvinte la 
întâmplare şi fără de o judecată matură, ci fiindcă cu 
to;.ii ziceau şi în vi novaţi au pe Dumnezeu, .că deşi ii s’au 
învrednicit a fi numiţi fii ai lui Dumnezeu, au primit 
şi legea, şi ii mai ’nainte de toţi l-au cunoscut de Dum
nezeu adevărat; deşi s’au bucurat de atâta slavă din 
partea lui, şi ii l-au slujit mai ’nainte de lumea ceialaltă, 
au primit şi făgăduinţile, şi sunt fii adevăraţi ai aceîor 
părinţi iubiţi de dânsul; ba încă mai muit, că tot stră
moşii lor au fost strămoşi şi ai lui Christos — căci aceasta 
însamnă expresiunea „dintru care este Christos 
dupre trup“, — şi după toate, acestea se vedeau acum 
necinstiţi şi scoşi afară, iară în locul lor au fost intro
duşi oameni cari nici odata n’au cunoscut pe Dumnezeu, 
adecă ginţile. Deci, fiindcă vorbiau de acestea şi aruncau 
blasfemii asupra lui Dumnezeu, iară Pavel auzindu-le 
Se măhniâ şi se tu lbura; în sufletul său pentru slava Iui 
Dumnezeu, de aceia pofteâ de a fi anatema, dacă a r fi
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fost cu putinţă, numai ca să se mântuiască aceia, şi sa 
înccteze cu o astfeliu de blasfemie şi să nu se creadă 
că Dumnezeu a amăgit pe strănepoţii acelora, cărora el 
li-a făgăduit darurile sale. Şi ca să afli cum că pentru 
aceasta erâ Pavel mâhnit şi tulburat, ca să nu se creadă, 
zic, de dânşii, că făgăduinţa dată de Dumnezeu lui Abraâm 
„Că’ţi voiu da ţie pământul acesta, şi seminţiei 
tale“ ^Facere 12, 7) a rămas căzută şi ne’ndeplinita, 
de aceia doriâ a fi anatema.

Deci, după cc a spus acosta a  adaos im ediat: „Ci 
nu cum că a căzut cuvântul lui Dumnezeu*1 
(Vers. 6), arătând că doreşte de a suferi ii totul pentru 
cuvântul lui Dumnezeu, adecă făgăduinţa data lui Abraâm, 
şi împlinită. Dupre cum se părea că şi Moisi se rugă 
lui Dumnezeu şi mijlocia pentru Iudei, iară în realitate 
faceâ totul pentru slava lui Dumnezeu, zicând: „Ca Să 
nu spună ii, zice, pentru că n’a putut Domnul 
să’i bage pre ii în pământul care li-a făgăduit, 
î-a scos în pustie să-i omoare" (Deut. 9, 28), tot 
aşâ face şi Pavel aici, ca şi cum pare că a r  zice: «ca 
să nu spună ii că a căzut făgăduinţa lui Dumnezeu, şi 
a  minţit el, căci făgăduinţă dată nu s’a  îndeplinit, pentru 
aceia, zice, aşi fi poftit a fi şi anatema». De aceia nu 
spune că a r face aceasta pentru ginţi, căci nimic nu li 
făgăduise lor, şi nici nu’-i slujau Iui, şi nici ginţile nu’l 
blastămau din cauza Iudeilor, ci doriâ a fi anatema 
pentru ludei, cari primise făgăduinţa, şi înainte de tQţi 
erau familiari şi prieteni ai lui Dumnezeu. Ai văzut, 
deci, că dacă el a r fi dorit aceasta pentru ginţi, nu s’a r  
fi putut arătâ aşa de lămurit că a tăcut-o pentru slava 
lui Christos ? Fiindcă el voiâ a fi anatema pentru Iudei, 
apoi prin aceasta s’a dovedit mai cu samă, că el doriâ 
acest lucru numai pentru slavă lui Christos.

De aceia şi zice: „a cărora punerea de fii 
(înfierea),' şi . slava, şi aşezământurile. şi pune
rea de lege, şi slujba, şi făgăduinţile". «Căci, zice, 
şi legea care spune de Christos de acolo este, şi aşe- 
zăma rituri le date lor, şi chiar el (Christos) este dintre 
dânşii, şi toţi părinţii cari au primit făgăduinţile dintre 
dânşii au fost; — însă lucrurile s’au petrecut cu totul 
din contra, fiindcă au căzut din toate făgăduinţile acelea. 
De aceia şi sunt mâhnit, şi aşi prefera, dacă a r fi cu
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putinţă, de a fi despărţit de ceata celor de pe lângă 
Christos, şi a fi înstrăinat, nu însă şi de dragostea lui, 
să nu flc una ca aceasta! — fiindcă şi ceiace fac, tot pentru 
dragostea lui o fac — şi aşi primi ca să fui despărţit şi 
înstrăinat de mulţămirea şi slava aceia, numai ca stăpâ
nul meu să nu fie defăimat şi să n u ’i mai aud pe dânşii 
zicând, că făgăduinţele Iui Dumnezeu au devenit o farsă 
(inşălăciune) complectă, căci unora a făgăduit, şi altora 
a dat cele făgăduite; din alţii s’a născnl, şi pe alţii a  
m ântuit; strămoşilor Iudeilor ii-a făgăduit, iară pe străne
poţii acelora lăsându-i, a introdus în locul lor pe cei ce 
niciodată nu l-au cunoscul pre el, şi pe aceştia i-a 
învrednicit bunurilor făgăduite acelora. Aceia se năcăjau 
studiind legea şi citind profeţiile, iară cei de pe la templu- 
rile păgâne, cei ce deabeâ ieri s’au întors dela idol ol a- 
ti'ie, au devenit superiori acelora. Apoi cum se poate 
zice că aceasta este pronia lui? Deci, ca sa nu se mai 
spună acestea de stăpânul meu, zice, deşi cu nedrep
tate se spun — aşi preferă să cad şi din îm părăţia 
ceriurilor, şi din slava acea negrăită, şi aşi suferi cu 
plăcere toate rălele, numai ca să nu mai aud de loc 
defăimându-se cel iubit şi dorit de mine, şi aceasta a r  Fi 
pentru mine cea mai mare mângâiere».

Dară dacă nu admifi de loc cele vorbite până acum, 
apoi gândeşte-te că mulţi părinţi au preferat a face aşâ 
pentru copiii lor, adecă a se despărţi de dânşii, spre 
a ’i vedeâ mai fericiţi, au preferat, zic, a se despărţi de 
convieţuirea cu dânşii, crezând că această despărţire 
este spre propăşirea şi fericirea lor. Dara fiindcă noi 
suntem departe de o asemenea dragoste, de aceia nici 
nu putem pricepe cele vorbite de dansul. Astfeliu, unia. 
cari sunt nevrednici chiar de a pronunţă numele lui 
Pavel, şi cari stau departe mult do ardoarea şi râvna 
lui, cred că apostolul vorbeşte acestea de moartea cea 
vremelnică. Pentru unia ca aceştia aşi puteâ zice, ca 
atât de mult sunt străini şi nu cunosc pe Pavel, d ti pro 
cum cei orbi nu cunosc razele soarelui, şi poate că chiar 
mai mult. Cel ce muriâ pe fiecare zi; cel ce pune la 
mijloc un nor de primejdii, şi zice: „Cine ne va des- 
părţi pre noi de dragostea lui Christos? Năcazul, 
sau strâmtoarea, sau goana, sau foametea, sau 
golătatea?“ — şi care nemulţămit cu cele spuse aici, 
s’a  urcat la ceriu, şi mai pre sos de ceriul ceîiuriloi\



OMILIA X VII 2 7 3

şi a trecut în revistă-pe îngeri, archanghelî şi pe ţoale 
puterile cele de sus, a împreunat la un loc cele prezente 
cu cele viitoare, cele văzute cu cele nevăzute, — însă 
pricepute de mintea omului, — pe cele triste cu cele 
bune şi plăcute, pe cele din înălţime cu cele din adâncuri, 
şi care cu un cuvânt nu lasă nimic, ba încă ncmuîţâmit 
cu cele spuse până aici, mai spune şi de o altă făptură 
care a r mai exis fii , — cum după toate acelea ar fi tre
buit să amintească de moartea aceasta vremelnică ca 
de un lucru mare? Nu este aşa, nu; ci o astfeliu de 
închipuire e, aşâ zicând, judecata viermilor cari foiesc 
în băligar. Dacă el a r fi vorbit de moartea aceasta, apoi 
cum de doriâ a fi anatema de Christos? 0  astfeliu de 
moarto l-ar fi unit mai curând de ceata celor de pe 
lângă Christos, şi l-ar fl făcut a se bucurâ de acea sfavă. 
Sunt însă şi alţii, cari îndrăznesc a vorbi lucruri mai 
ridicule decât aceia, «Nu spune apostolul de moartea 
cea vremelnică, zic aceştia, ci doriâ să fie juvaerul şi 
odorul cel consfinţit (anatema) al lui Christos»! Dară 
care n’a r dori acest lucru, fie chiar dintre cei mai or
dinari şi căzuţi? Şi cum a r fi trebuit să se facă aceasta 
ca el să fie juvaerul lui Christos pentru rudele lui cele 
dupre trup? Decât, noi să lăsăm la o parte mithurile 
şi fliariile ('U  *Âoitp:ar=vorbe zadarnice, sau fleoreăeli) 
acestora, căci nu merită asemenea vorbe nici chiar răs
puns, întocmai dupre cum nu răspundem la gângăituriie 
pruncilor, şi să ne reîntoarcem iarăşi la vorba apostolului, 
dezmerdându-ne în noianul dragostei tui, şi înotând în 
toate părţile în libertate, să înţelegem bine acea văpae 
de dragoste negrăită. Dară, orice a r spune cinevâ, totuşi 
nimic nu va spune, căci dragostea lui Pavel erâ cu_mult 
mai întinsă decât orice mare sau noian, mai iute şi mai 
arzătoare ca orice pară sau văpae de foc, şi nici un 
cuvânt nu a r puteâ să o descrie după dreptate, ci 
numai cel care a câştigat o astfeliu de dragoste ştie şi 
o cunoaşte cu exactitate.

Aide, deci, ca să punem iarăşi în mijloc acele vorbe 
ale apostolului. „Că aşi fi poftit eu însu-mi, zice, 
a fi anatema dela Christos*1. Ce va să zică „ea 
însu’mi*1? Cel ce devenise dascalul tuturor, cel ce cu- 
lesese o mulţime de succese, cel ce aştepta mii de cununi, 
cel ce doriâ pe Christos atât de mult, încât preferă 
dragostea lui înaintea tuturor celorlalte, cel ce ardea

3Si5
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pe fiecare zi pentru dânsul, şi pe toate le credeâ a fi 
secundare dragostei cătră dânsul, el, zic, nu se lăsa 
numai a fi iubit de Christos, ci a ’l şi iubi pre el foarte, 
şi acest ţol îl urm ăriă apostolul în primul loc. De aceia 
el numai la aceasta îşi avea aţintirea îndreptată, şi pc 
toate celelalte le suferiâ cu uşurinţă. La un singur lucru 
se gândiâ înaintea tuturor, cum să’şi sature acest amor 
curat, această dragoste nesfârşită câtră el. Doriâ a fi 
anatema dela Christos pentru fraţii lui, însă fiindcă nu 
erâ să se întâmple aşâ, şi nici nu erâ să fie anatema, 
se încearcă mai departe de a trece ia desvinovăţirea 
faptelor, iară pe cele vorbite în şoaptă de toţi aducându-le 
la mijloc, se încearcă a Ie răsturna. Dară mai ’nainte 
de a  intra în desvinovăţirea lămurită a acelor fapte, el 
prin anticipaţie a şi pus deja bazele justificărei. Căci 
când el zice: „a cărora este punerea de fii (în
fierea), şi slava, şi aşezământurile, şi punerea 
de lege, şi slujba, şi ’ făgăduinţile** nimic alt nu 
spune, decât că Dumnezeu a voit ca ii să se mântuiască, 
iara voinţa aceasta a  manifestat-o prin cele ce a tăcut 
cu ii mai ’nainte, pentru care şi Christos dintre dânşii 
s’a născut, şi prin care şi părinţilor lor li-a dat făgă
dui aţi le, iară ii prin propria lor nerecunoştinţa s'au 
lepădat de binefacerile lui Dumnezeu. De aceia apostolul 
a pus înainte tocmai acele fapte, cari sunt ca dovadă 
de charul lui Dumnezeu numai, nu însă şi ca laude 
adresate lor. Căci şi înfierea s ’a acordat din charul lui, 
şi slava, şi făgăduinţile, şi legea. Toate acestea cuge- 
tându-le apostolul, şi gândindu-se câtă grijă  a  avut Dum
nezeu împreună cu Fiul său de mântuirea lor, a strigat 
la urmă cu glas mare, zicând: ;,Care este binecu
vântat în  veci. A m ili", înălţând prin aceste cuvinte 
mulfămiri Fiului lui Dumnezeu, pentru toţi oamenii. «Şi 
cc este, zice, dacă unia îl blestemă şi’l defaimă? Noi 
însă, cari ştim cele negrăite ale lui, şi înţelepciunea cea 
negrăită, precum şi îngrijirea lui cea mare, ştim lămurit 
că nu de blasfemii este vrednic, ci de mulţămiri şi doxo- 
logii». Nemulţămindu-se nici cu aceasta în conştiinţa 
lui, se încearcă la urm ă de a  aduce şi raţionamente, şi 
întrebuinţează multă putere în vorbă contra lor. Nu s’a 
adresat lor mai dinainte, ci numai după ce a nimicit 
bănuiala ce erâ în sufletul lor. Şi ca să nu se pară că 
li vorbeşte ca unor duşmani, mai departe li zice: „Fra
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ţilor, bună voinţa inimei mele, şi rugăciunea 
cea către Dumnezeu, pentru Israi’l ') este spre 
mântuire" (Cap. 10, 1). Şi aici, împreună cu celelalte 
pe cari le-a spus, pregăteşte astfeliu lucrurile, ca să n a  
se pară, că ceiace eră să vorbiască contra ior, Ie vor
beşte din duşmănie, şi de aceia nu se dă în laturi de 
a ’i ’ numi rude dupre trup şi fraţi. Dacă a şi vorbit de 
Christos cele ce a  vorbit, totuşi li mişcă şi cugetul lor, 
şi îi vesteşte mai dinainte cu cuvântul, căutând a se 
descarcă de orice bănuială pentru cele ce voiâ a li grăi, 
şi numai după aceia trece în desvoitarea chestiunei pe 
care mulţi o discutau şi’i căutau deslegarea. In adevăr, 
că mulţi se întrebau, după cum am măi spus, că din ce 
cauză cei ce au primit făgăduinţile au căzut, pe când 
cei ce nici n’au auzit vreodată dc acele fagădumţi, s’au 
mântuit? Deci, această nesiguranţă căutând să o deslege, 
a dat acea deslegare mai ’nainte dc antithesă. Ca sâ nu 
spună cineva: «Dară ce? Tu mai mult te îngrijeşti de 
slava lui Dumnezeu, decât se îngrijeşte Dumnezeu de 
slava sa? Are el nevoie de ajutoriul tău, c a să  nu cadă 
cuvântul lui?» —faţă de asemenea întrebări apostolul 
sculând u-se zice: „Nu cum că a căzut cuvântul 
lui Dumnezeu" am spus acestea, ci ca să ară t d ra
gostea cea către Christos. Chiar aşâ cum s’au desfăşurat 
împrejurările, noi nu suntem în necunoştinţă de cuvin
tele iui Dumnezeu, zice, ca să putem dovedi că făgă
duinţa dată de el s’a îndeplinit. Dumnezeu a zis lui 
A braam : „Ţie şi seminţei tale voiu d a  pământul1' 
şi „întru sămânţa ta se vor binecuvânta toate 
neamurile' (Fac. 13, 7. 3). Să vedem acum care este 
sămânţa, zice, căci nu toţi cei dintr’nsuî sunt sămânţa 
lui». De aceia şi spunea; ,,Că nu toţi cari sunt din  
Israil, aceştia sunt Israil" şi „Nici câţi su n t 
sămânţa lui Abraâm, toţi sunt fii" (Vers. 7). «Dacă 
voieşti să ştii, zice, care este sămânţa lui Abraam, vei 
vedeâ făgăduinţa dată săminţei lui, şi vei cunoaşte că 
cuvântul lui Dumnezeu n’a căzut. Şi care este acea

*) Notă. In edifiunea pe care a avu t-0 în vedere Sf. Chrisostom 
acest pasaj e precum u rm ează: „Fraţilor, bună voinţa inimei mck 
şi rugăciunea cea cOtră Dumnezeu, pmtru, voi este spre mântuire*'. 
(Trad.).

i
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sămânţă? Nu eu o zic aceasta, ci însăşi scriptura o ex
plică, zicând: „Intru Isaac se va numi ţie sămânţă". 
Dara ce va să zică întru Isaao, explică-ne? „Adecă 
nu cari sunt fii ai trupului, aceştia sunt fii ai 
lui Dumnezeu- ci cari sunt fii ai făgăduinţei se 
socotesc întru S ăm ân ţă  ■ (Vers, 8). Dară tu priveşte 
înţelepciunea, lui Pavel şi mintea lui cea mare, căci 
explicând n’ă spus că «nu cari sunt fii ai trupului, 
aceştia sunt fii ai lui Abraâm», ci „fii ai lui Dunu 
nezeu" cu care ocazie leagă la un loc cele vechi cu 
prezentul, şî arată totodată câ nici Isaac nu a fost fiu 
al lui Abraâm cum s’a r întâmpla. Ceia ce el spune, aşa 
şi este; căci câţi s’au născut dupre Isaac, aceştia sunt 
nii lui Dumnezeu, şi sămânţa lui Abraâm. De aceia a 
şi spus c ă : „Intru Isaac se va numi ţie sămânţă", 
ca să afli că numai cei născuţi în acest mod, adecă 
dupre Isaac, sau în feîiul neşterei lui Isaac, aceştia sunt 
mai ales săm ânţa lui Abraâm, Cum s’a  născut Isaac? 
Nu dupre legea natureî, nici dupre puterea trupului, ci 
dupre puterea făgăduinţei. Şi ce înseamnă «dupre puterea 
făgăduinţei?» „Intru această vreme voiu v en i, 
zice, Şi va fi Sarei fiu ' (Vers. 9). Deci, această făgă
duinţă şi cuvântul lui Dumnezeu au plăsmuit pe Isaac 
şi l-au născut. Căci ce a putut fi, dacă s’a supus şi 
m itra şi pântecele cel stârp al ferneei ? Nu puterea mi
trei şi a  pântece]ui au născut pe copil, ci puterea făgă
duinţei. Tot aşâ şi noi ne naştem prin puterea cuvintelor 
lui Dumnezeu. Atunci când ne găsim în colimvitră, 
cuvintele lui Dumnezeu sunt acelea cari ne plăsmuiesc 
şi ne nasc pre noi din apa, căci botezându-ne în numele 
Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfintului Duch, noi ne naştem. 
Dară această naştere nu este dela natură, ci din făgă
duinţa lui Dumnezeu. Dupre cum naşterea lui Isaac 
a fost mai ’nainte vestită, şi după aceia s’a împlinit, 
tot aşâ şi naşterea aceasta a  noastră a  ibst vestită cu 
muiţi ani mai ’nainte prin toţi Profeţii, şi numai după 
aceasta a devenit, realitate.

Ai văzut în ce mod a dovedit aceasta apostolul, şi 
cum el făgăduind■ a. spune un lucru mare, )’a  pregătit 
cu atâta uşurinţă şi cu atâta indămănare a  dezvoltat 
chestiunea? Dară dacă Iudeii a r zice că expresiunea din 
vechiul Testament „Intru Isaac se va naşte ţie
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sa rn a n ţă  (Facere 21, 12), a r însemna şi aceia, ca toţi 
cei născuţi din Isaâc trebuie a se socoti ca sămânţă din 
el, şi deci ca sămânţă a lui trebuie a se socoti şi Idu- 
meii, si toţi aceia a fl consideraţi de fii ai lai, fiindcă 
strămoşul lor lsav a  fost fiul lui Isaâc, ei bine, acum 
aceia nu mai sunt consideraţi ca fii, ci ca străini şi cu 
totul înstrăinaţi de dânsul. Ai văzut că nu fiii trupului 
sunt fiii lui Dumnezeu, şi că chiar naşterea din botez 
este preînchipuită prin naşterea Iui Isaâc, ca venită de 
sus tot în aceiaşi ordine V Dară dacă tu îmi spui de 
mitră, şi eu îţi voiu spune de apă. Dupre cum aici to
tul este al Duchului Sfînt, tot aşâ şi acolo totul este al 
făgăduinţei, deşi m itra Sarei din cauza stărpiciunel şi 
a nătrâneţei erâ mai rece decât apa.

Să cunoaştem, deci, nobleţă noastră cu toată exac
titatea, şi să dovedim accasta prin o viata vrednica de 
acea nobleţă, fiindcă nu are în ea nimic trupesc, nimic 
pământesc. Tot aşâ nici noi să nu avem, fiindcă nu este 
la mijloc nici somn, nici voinţă şi împreunarea trupu
lui, mei aţîţarea poftei, ci totul a făcut numai filantro
pia lui Dumnezeu. Dupre cum acolo, deşi erâ vârsta 
înaintată şi puterea sleită, s’a născut Isaâc, aşâ şi aici, 
deşi a trecut peste noi bătrâneţa păcatelor, fără de 
veste se ridică noul Isaac, şi cu toţii am devenit fiii Iui 
Dumnezeu şi sămânţa lui Abraâm.

„Şi nu numai, ci şi Rebeca dintr’unul având 
aşternut, dela Isaăc părintele nostru'1 (Vers. 10). 
Mare este nedomirirea de aici, pentru care şi pune in 
mişcare muite cugetări, şi de peste tot, locul se încearcă 
a dezlegă această nedomirire. Dacă e cevâ nou şi pa
radox ca după atâtea făgăduinţi Iudeii să cadă, apoi cu 
atât mai paradox încă e faptul, ca noi să intrăm în 
bunurile făgăduite acelora, noi cari nici nu ne-am aş
teptat la aceasta. S’a petrecut acelaşi lucru, ca de pildă 
cu fiul împăratului, care având făgăduinţa de a moş
teni pe tatăl său în tron, a r fi asvârlit în rândul celor 
necinstiţi, iară în locul lui s’a r ridică pe tron un om 
condamnat şi încărcat de mii de rele, scos din închi
soare, care a r luâ stăpânirea cuvenită aceluia. Şi ce ai 
aveâ de răspuns aici? Că fiul a fost nevrednic? Dară 
şi acesta e nevrednic, şi încă cu mult mai nevrednic. 
Deci, trebuiâ ca deopotrivă să fie pedepsiţi, sau deopo
trivă cinstiţi. Un asemenea fapt s’a petrecut cu Iudeii
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şi cu gingie, ba incă cu mult mai curios. Cum că toţi 
au fost nevrednici, aceasta o a arătat în pasajele dina
inte, zicând:„Că toţi au păcătuit şi s ’au lipsit de 
slava lui Dumnezeu“, însă faptul uimitoriu este, că 
fiind toţi nevrednici, .singure ginţi le s’au mântuit. Pe 
lângă acestea apoi, a r  mai puteâ cinevâ să fie nedomi- 
rit şi asupra unei alte chestiuni, şi să zică: «dacă Dum
nezeu nu erâ sâ’şi îndeplinească făgăduinţele date lor, 
de ce atunci li-a mai făgăduit? Oamenii desigur că de 
multe ori se îaşală făgăduind daruri celor nevrednici, 
din cauză că nu pot cunoaşte bine nici vrednicia celor 
ce urmează a  primi darurile făgăduite, şi nici viito- 
riu l;—dară cel ce ştie mai dinainte cele viitoare ca şi 
cele prezente, şi cunoaşte bine că vor fi nevrednici de 
făgăduinţele date, şi nu vor luâ nimic din ele, din ce 
cauză mai făgăduieşte?»

Cum a  deslegat această nedomirire Pavel? Prin 
aceia că a arătat cine anume este Israil, căruia i-a fă
găduit Dumnezeu. Odată arătat şi dovedit faptul acesta, 
şi celalalt fapt, adecă că toaie făgăduinţele acelea s’au 
împlinit, este în totul dovedit. Ceiace şi învederând apos
tolul, zicea: „Că nu toţi cei ce sunt din Israil» 
aceştia sunt Israil“. De. aceia nici n’a  spus aici nu
mele’ de Iacob, ci numele de Israil, nume care consti
tuia un m erit al dreptului aceluia, care de sus îi fusese 
dat ca dar, şi care erâ simbol că a văzut pe Dumne
zeu,—deşi mai sus a  zis că toţi au păcătuit, şi s’au lipsit 
de slava iui Dumnezeu. Dară daca toţi au-păcătuit, cum 
de unia s’au mântuit, iară alţii au pierit? Pentru că nu 
toţi au voit a  sc apropia de dânsul. Din partea lui toţi 
au fost păstraţi bine până la urmă, fiindcă cu toţii au 
fost chemaţi. Dară aceasta încă n’a spus-o apostolul 
până acum, ci prin alte exemple aducând la mijloc altă 
chestiune, o dezleagă cu mult succes, făcând şi aici 
ceiace a făcut în pasajele dinainte, unde a deslegat o 
nedomirire prin altă nedomirire. Fiindcă acolo te  în
trebă: cum dacă Christos a  îndreptat, apoi toţi ceilalţi 
s’au bucurat de acea dreptate? iată că apostolul a in
trodus în mijloc pe Adam, zicând: „Că de vreme ce 
pentru greşala unuia moartea a împărăţii prin 
unul, cu mult mai vârtos cei ce au luat priso
sinţa darului şi a charului dreptăţii, vor împă-
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răţl întru viaţă prin cel unul lisus Christos1' 
(Cap. 5, 17). Chestiunea lui Adam n'o desleagă aici, pe 
când cea cu privire la Christos o desleagă prin ceia- 
laîtă, şi arata câ mai multă raţiune are faptul ca cel 
mort să aibă încă mai multă putere asupra lor. Ca prin 
greşala unuia să fie pedepsiţi toţi, aceasta nu se pare 
multora a fi ceva drept şi dupre judecata noastră ome
nească,—pe când ca prin succesele unuia toţi să se în
drepte ze, aceasta are în sine şi multă raţiune, în acelaşi 
timp e şi mai demn de Dumnezeu un asemenea fapt. 
Totuşi această nedomirire n’a deslegat-o apostolul, şi 
astfeliu cu cât chestiunea rămânea mai nelămurită, cu 
atâta mai mult şi ludeiului i se astupă gura, iară ne- 
domirirea unui fapt treceâ la celalalt fapt, d(i unde şi de- 
veniâ mai lămurit. întocmai aşa face şi aici, căci des- 
ieagă cele căutate prin alte fapte aflate iarăşi în nedo
mirire. Sa nu uitam că lupta apostolului este îndreptată 
aici contra Iudeilor. De aceia şi exemplele pe cari le-a 
pus la mijloc, nu le desleagă bine, căci nici nu erâ el 
răspunzători u de ele în timp ce se găsiă în luptă cu 
Iudeii,—pe când toate celelalte ale lui le face mai lămu
rite din acele exemple. «Şi de ce te minunezi, zice, că 
unia dintre Iudei s’au mântuit acum, iara al ţii nu s’au 
mântuit? Acest fapt l-ar puteâ vedea cinevâ petrecân- 
du-se dela inceput cu Patriarchii. Do cc numai Isaâc 
este numit sămânţa lui Abraam, pe când Abraâm a 
fost tata şi al lui Ismail, şi a altora mulţi? «Dară, zici 
tu, Ismail era născut din sluga lui, numită Agar». Şi ce 
are a face aceasta faţa de tatal său. Abraâm? Dară ne şi 
aşâ, scoată-se Ismail din pricina mamei sale,—însă ce 
poti spune de Chetura ') şi de fiii născuţi de ea? Nu erau 
aceştia li te ri şi născuţi din femeie iiberâ? Dc ce n ’au 
fost cinstiţi şi aceştia cu aceiaşi întâietate ca Isaâc? Şi 
ce vorbesc eu de aceştia? Căci şi Rebeca a  fost unica 
femeie a lui Isaâc, şi a născut doi copii cu Isaâc, şi cu 
toate acestea acei copii născuţi din acelaşi tată şi ace
iaşi mumă, sub aceleaşi dureri amândoi, ba pe lângă 
acestea şi gemeni, nu s’au bucurat de aceleaşi bunuri. 
Deşi aici nu poţi pretextă robia mumei ca pentru Is- 
mail, nu unul s’a născut dintr’o mumă, iară altul din 
altă mumă, dupre cum s’a petrecut cu cei născuţi din

') Notă. A sc vedeâ Cartea Facerei, Cap, 25, (Trad).
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Chetura şi Sara, ci amândoi au fost părtaşi durerilor 
mumei în timpul facerei, şi totuşi nu amândoi s’au în
vrednicit aceloraşi daruri».

Dc accia şi Pavel aducând un exemplu mai lămurit, 
pare că a r zice: «Nu numai cu Isaac s'a întâmplat 
aceasta» „ci şi Rebeca, dintr’unul având aşter
nut, dela Isaâc părintele nostru. Că încă nici 
fiind ii născuţi, nici făcând cevâ bine sau rău, 
ca cea dupre alegere rânduialâ a lui Dumne
zeu să rămână nu din fapte, ci dela cel ce 
chiamă,—i s’a zis e i: că cel mai mare va sluji 
celui mai mic, precum este scris: pre Iacob am 
iubit, iară pre Isav am urît“ (Vers. i i —13). Deci, 
de ce oare unul erâ iubit, iară altul erâ urît? De ce unul 
slujâ, iară celalalt erâ slujit? Fiindcă unul erâ rău, iară 
celalalt eră bun. Deşi ii încă nu se născuse, totuşi unul 
erâ cinstit, iară celalalt erâ condamnat, şi după ce s’au 
născut, Dumnezeu a zis: „că ' cel mai mare va sluji 
CClui m ai miC“ . De ce a  zis Dumnezeu aceste cu
vinte? Fiindcă el nu aşteaptă, ca noi oamenii, ca să vadă 
din sfârşitul faptelor binele sau răul, pe cel bun sau pe 
cel rău, ci şi mai ’nainte de acestea el cunoaşte care este 
rău şi care este bun. Acest fapt s’a petrecut cu o mai 
m are minune pe timpul Israiliţilor. «Şi ce spun eu, zice, 
despre Isav şi Iacob, dintre cari unul a fost rău şi cela
lalt bun? Pe timpul Israiliţilor păcatul acesta erâ comun, 
căci cu toţii se închinau viţelului celui de aur, şi totuşi 
unia au fost miluiţi, iară alţii nu s’au bucurat de acea 
milă. „Voiu rnilui, zice, pe cel ce miluiesc, şi mă 
voiu îndura de cine ’mi va fi milă". Acest fapt 
l-ar puteâ vedea cinevâ petrecând u-se şi cu cei pedep
siţi. Ce ai aveâ de spus de Faraon, că a fost pedepsit 
atât de grozav ? Câ erâ aspru şi ne’nduplecat ? Aşâ dară 
singur el era aşâ, şi nimeni altul ? Cum atunci de a fost 
pedepsit atât de grozav? Ce înseamnă oare, că şi pe 
timpul Iudeilor Dumnezeu a chemat un popor care nu 
e râ  popor, şi iarăşi nu pe toţi i-a învrednicit de aceiaşi 
■cinste? „Că de ar fi, zice, poporul tău Israil ca 
nisipul mărci, rămăşiţa se va mântui" (Isaia io» 
22). Dară din ce cauză numai rămăşiţa trebuiâ a se 
mântui? Ai văzut că cele ce ţi-am pus înainte te-au
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’băgat în nedomirire? Şî cu drept cuvânt, căci când e 
nevoie de a băga în nedomirire pe protivnicul tău, tu 
nu îndată deslegi nedomirirea. Dacă şi tu însuţi te gă
seşti în aceiaşi nedomirire, de ce atunci îţi iai asupra-ţi 
primejdii prisoselnice? De ce îl îndârjeşti pe acela, tră 
gând totul în partea ta? Căci spune-mi, Iudeu! e; tu, 
-care nu pricepi atâtea lucruri, şi nu poţi deslegâ nimic 
•din acestea, cum ni poţi explica împrejurările cu che
marea ginţilor? Eu ştiu cauza puternică şi dreapta de 
■ce ginţile s’au îndreptat, iară voi aţi căzut. Şi care e 
■acea cauză? Aceia (ginţile) s’au îndreptat din credinţă, 
iară voi aţi căzut din faptele legei, sau dupre cum zice 
apostolul: „Neştiind dreptatea lui Dumnezeu, şi 
căutând să’şi’ pună dreptatea lor, dreptăţei lui 
Dumnezeu nu s’au supus" (Rom. 10, 3).

Deslegarea oricărui pasaj, fiind zis în scurt, în fe- 
îiul acesta este rezolvată de acest suflet fericit. Pentru 
ca acestea să fie mai clare, să examinăm în detail ccîe 
vorbite de apostol, însă să ştim acest lucru, câ princi
palul pentru fericitul Pavel erâ, ca prin toate cele spuse 
să arate că numai dumnezeu ştie pre cei vrednici, iară 
dintre oameni nici unul, chiar de a r crede el câ ştie. 
Cel ce cunoaşte cele negrăite ale cugetului nostru, el 
singur ştie clar cine sunt vrednici de cunună, şi cine 
sunt vrednici de pedeapsă şi osândă. De aceia a  şi pe
depsit pe mulţi, pe cari oamenii ii credeau de buni, şi 
din contra pe mulţi crezuţi ca răi el i-a încununat, ară- 
tându-i ca nefiind răi, căci el nu dă hatârirea după pă
rerea slugilor, ci in urma propriei sale judecaţi, exactă 
şi nepărtinitoare, şi nu aşteaptă desfăşurarea faptelor 
spre a vedea care e rău, şi care nu. Dară ca nu cumvâ 
să  facem cuvântul mai întunecat, să venim chiar la cu
vintele apostolice.

„Şi nu num ai, zice, ci şi Rebeca, d in tru  u n u l 
a v â n d  aşternut". «Puteam, zice, să spun şi dc fiii ce 
i-a avut dela Chetura, dară n’am spus, ci, pentru ca 
biruinţa să fie mai mare, eu pun ia mijloc pe cei năs
cuţi din acelaşi tată şi aceiaşi mumă. Caci amândoi au 
fost din Rebeca şi din Isaăc, fiul adevărat al lui Abraâm, 
cel încercat şi preferat înaintea tuturor, pentru care a 
zis: „Intru Isaâc se v a  numi ţie sămânţa“, care 
a şi devenit părintele nostru. Dara dacă el a  fost pă
rintele nostru, trebuiâ ca şi cei dintr’ânsul să fie părinţii
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noştri, şi cu toate acestea n’au fost». Ai văzut, ca aceasta, 
s’a petrecut nu numai cu Abraâm, ci şi cu fiul său 
Isaâc şi cum că pretutindeni numai credinţa şi virtutea 
sunt cari strălucesc şi cari characterizează adevărata 
înrudire? De aici, deci, aflăm că nu numai pentru modul 
naşterei se numesc fii ai aceluia, ci şi pentru ca sunt 
vrednici de născătoriul lor şi de virtuţile lui. Dacă a r  
fl vorba ca să se aibă in vedere numai modul naşterei,. 
a r fi trebuit ca şi Isav să se bucure de acel iaşi bunuri 
ca şi Iacob, de oarece şi el ieşise din m itră m oartă 
(mortificată), fiindcă şi muma lui, Rebeca, erâ stearpă 
Dară nu numai aceasta e chestiunea ce ne interesează, 
ci şi modul care contribuie nu puţin !a învăţătura noastră 
morală. Apostolul nu zice că de vreme ce unul a fost. 
bun, iară celalalt rău, apoi a fost preferat ce) bun, c a  
nu cumvâ să’l întimpme imediat şi să-i zică: <;Dară ce t  
Sunt oare mai buni cei dintre ginţi, decât din tăierea 
îm prejur?»— căci deşi faptul în sine erâ adevărat, to
tuşi el n’a zis aceasta, fiindcă s’a r  fl părut foarte greoi u, 
ci a aruncat totul la cunoştinţa lui Dumnezeu, cu care 
nimeni n’a r fl îndrăznit a se luptă, chiar de a r fi fost. 
cel mai nebun.

„Ca încă nici fiind ii născuţi, zice, nici făcând 
ceva bine sau ră u  . . i s’a zis e i : că cel rnai 
mare va sluji celui mai mic“. Aici se mai arată  
încă, că nici nobleţă cea dupre trup poate folosi cu ceva, 
ci trebuie a căută virtutea sufletului, pe care Dumnezeu 
o ştie şi mai ’nainte de fapte. Acesta este faptul preve- 
derei şi al precunoştinţei lui Dumnezeu, ca el să aleagă 
pe om chiar încă de pe când se găseşte ca făt în pân
tecele mumei sale. «Ca . să se învedereze, zice, alegerea 
lui Dumnezeu cea făcută dupre precunoştinţa lui, din 
prima zi el ştie şi proclamă pe cel bun şi pe cel rău. 
Deci, să nu’mi spui că ai citit legea şi profeţii şi i-au 
slujit atâta timp, căci cel ce ştie a cercă sufletul, ştie 
în acelaşi timp şi cine este vrednic a se mântui. Deci, 
pleacă-te înaintea faptului ne’nleles al acestei alegeri,, 
căci singur el ştie cine merită a fi încununat după drep
tate». In adevăr, câţi oare nu se păreau a  fl mai buni; 
decât Matheiu după faptele lor de dinafară? Cu toate- 
acestea cel ce ştie cele nepricepute şi care poate cercâ.

') Notă. A se vedeâ Cap. 25 din Cartea Facere i. (Trad.).
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aptitudinea cugetului, care ştie şi' cunoaşte mărgări li
tanii 1 ce stă aruncat în glod (ndroiu), acela, zic, a  trecut 
cu vederea pe toţi ceilalţi şi admirând frumuseţa lui,
l-a ales pe dânsul, şi pe lângă nobleţă voinţei şi a in- 
ten ţi unei mai adăogându-i şi charul său, l’a declarat 
vrednic. Dacă până şi meseriaşii cei iscusiţi — şi vor
besc acum de meşteşugurile cele vremelnice, şî de toate 
celelalte lucruri omeneşti — ştiu a judecă valoarea obiec
telor cu totul altfeliu de cum judecă cei proşti şi neou- 
noscatori, şi ştiu a alege din obicctele ce li stau de faţă 
pe cele măi bune, şi de multeori depreciază pe cele gă
site ca bune de cei proşti şi neştiutori, iară pe cele cre
zute de ii ca răle le apreciază de bune; dacă acest fapt 
îl vedem dc multeori petrecându-se şi cu îmblânzitorii 
de cai (geambaşii), căci şi aceştia ştiu a alege caii mai 
bine ca ceilalţi ̂  dacă, zic, se petrec asemenea fapte şi 
cu cei ce judeca valoarea petrelor preţioase, şi în fine 
cu toţi maiştrii de meşteşuguri, — apoi cu atât mai mult 
trebuie să recunoaştem acest drept lui Dumnezeu cel 
iubitoriu de oameni, lui, carc este înţelepciune nemăr
ginită, care toate le ştie în mod lămurit, şi sa admitem 
că cu atât mai mult el ar puteâ vreodată primi soco
tinţa oamenilor, care de multe ori este greşită, ci el işi 
dă hotărîrea pentru toţi, din propria sa înţelepciune, în 
veci dreaptă şi neclintită.

De aceia dară, a ales pe vameş, pe tâlhariu şi ]>e 
curvă — pe când pe preoţi, pe cei bătrâni şi pe stăpâ- 
nitori i-a dispreţuit şi i-a scos afara. Acest fapt l-ar 
puteâ vedeâ cinevâ şi cu martirii, fiindcă de pildă 
mulţi dintre dânşii fiind nebăgaţi în samă şi dispreţuiţi 
în timpul luptelor, s’au încununat, şi din contra, mulţi 
cari se credeau de unia a fi mari, au fost amăgiţi şi au 
căzut. Deci, nu învinovăţi pe Creator iu, nici să nu zici: 
«de ce unul a fost încununat, iară celalalt pedepsit?» — 
căci el face totul după dreptate. Dc aceia şi ziceâ: ,,Pe 
Iacob l-am iubit, iară pe Isav l-am urât/1, cum 
ca aşâ a fost drept, tu ai cunoscut din sfârşit, pe când 
el cunoştea lămurit şi mai ’nainte de sfârşit. Căci Dum
nezeu nu caută numai la trâmbiţarea şi fala faptelor, 
ci şi Ia nobleţă voinţei şi la o intenţiune recunoscătoare. 
Un astfeliu de om chiar dacă prin vre-o _ îm prejurare 
oarecare ar greşi, totuşi iute işi va veni în sim ţiri; 
chiar de s’a r întâmpla să vieţuiască în răutate, el nu
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:se va lenevi mult, şi Dumnezeu, care ştie totul, iu le îl 
va trage din prăpastie, — dupre cum şi cel care are 
voinţa conruptă, chiar dacă s’a r  păreă că face cevâ 
bun, totuşi împreună cu intenţiunea lui cea rea se 
pierde şi el. Fiindcă şi Da vid a curvit şi a ucis, insă 
fiindcă n’a  făcut această răutate cu intenţiune, ci mai 
mult din o îm prejurare oarecare şi fără gândire, apoi 
iute s’a curăţit de păcat. Fariseul însă ne ’ndrăznind a  
face nimic din acestea, ba chiar obosându-se în fapte 
bune, totuşi prin reaua lui intenţiune totul a pierdut.

„Ce dara vom zice? Au doară este nedrep
tate la Dumnezeu? Să nu fie!“ (Vers. 14). Prin 
urm are nici cu noi nu este nedreptate şi nici cu Iudeii. 
Mai departe adaoge şi un alt argum ent mai lămurit, 
zicând: „Că lui Moisi zice: „Voiu rniluî pre cel 
ce miluiesc, şi mă voiu îndură de cine'mi va fi 
m ilă"  l) (Vers. 15). Iarăşi a m ărit antithesa, tăind-o în 
două şi producând prin aceasta o nouă nedomirire. Dară 
pentru ca ceiacc spun să fie mai clar, este necesar a o 
explică. «Şi a zis Dumnezeu Rebecăi: că cel mai mare 
va sluji celui mai mic». Deci ce? Nu cumvâ Dumnezeu 
este nedrept? Nicidecum, şi ca dovadă ascultă cele ce 
urmează. Acolo, fie virtutea, fie şi răutatea, amândouă 
au fost ştiute şi hotărite, dară aici unul şi acelaşi păcat 
stâpâniâ pe toţi Iudeii, acela adecă că ’şi făcuse viţel 
de aur, şi cu toate acestea unia au fost pedepsiţi, iară 
alţii nu. Pentru aceia şi ziccâ: „Voiu m ilui pe cel 
■ce miluiesc, şi mă voiu îndură de cine’mi va fi 
înilă“, ca şi cum a r fi zis: «Nu este al tău, Moisi, de 
;a şti cine sunt vrednici de filantropia mea, ci îngădui-mi 
:mie acest drept». Dară dacă nu erâ treaba lui Moisi de 
a şti, apoi cu atât mai mult nu poate fi treaba noastră. 
De aceia şi apostolul n’a citat simplu această expre- 
siu ne, ci spune şi persoana cătră care a zis Dumnezeu 
aceste cuvinte: „Că lui Moisi zice", ca astfeliu să 
ruşineze pe cel ce contrariază, chiar cu demnitatea 
persoanei.

Notă. Expresiunea din original „v.al otxTiifi^au) Ev &v 
Însam nă : „şi mă w iit îndură de fine ’mi va fi. milă", ia ră  nu dupre 
cum se găseşte In ediţia de Buzău, unde s’a falsificat textul ori
g inal (Trad.l.
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Deci, spunând deslegarea nedomiririlor, laie în două, 
antithesa, şi introduce o noua antithesa, zicând: „Deci 
dară nu este nici a celui ce voieşte, nici a celui 
ce aleargă, ci a lui Dumnezeu celui ce milueşte“- 
(Vers. 16), iară mai departe adaogă: „Că zice scrip
tura lui Faraon: că spre însăşi aceasta te-am 
ridicat, ca să arăt întru iine’puterea mea, şi. 
Ca să se vestiască numele meu în tot pământul" 
(Vers. 17). «Dupre cum acolo, zice, unia s’au mântuit,, 
iară alţii s’au osândit, tot aşâ şi aici, căci tocmai pentru 
aceasta a fost păstrat Faraon». Apoi iarăşi adaoge o- 
antithesă: „Deci dara pre care voieşte miluieşte,. 
şi pe care voieşte împietreşte. îmi vei zice dâră. 
mie: ce mai prihăneşte (huleşte)? Că voei lui 
cine poate stâ împotrivă1* (Vers. is. 19)? Ai văzut, 
cum prin toate acestea el s’a silit să facă lucrul nedes-. 
luşit? Şi nici deslegarea n’o pune imediat, de sigur că_, 
din interes, — ci mai ’ntâi astupa gura celui ce isco
deşte, şi zice: „Ci, o omule! tu cine eşti care răs-. 
punzi îinpotriva Iui Dumnezeu'1? (Vers. 20). Pune- 
această întrebare mărginind curiozitatea omului şi do
rinţa Iui de a şti totul, şi după ce’i pune frâu, îl învaţă,, 
a cunoaşte ce este Dumnezeu şi ce este omul, cât de- 
necuprinsă de mintea noastră este pronia lui, şi cum 
acea pronie covârşaştc judecata noastră,şi cum în fine. 
noi trebuie de a ne supune lui fară murmur, — ca;. 
astfeliu după ce pregăteşte mai întâi auditoriul, după ce ’i 
mărgineşte şi’i îndreptează cugetarea, la urm ă cu o. 
mai mare uşurinţă să poată da şi deslegarea, şi să facă; 
astfeliu de a fi bine primit cuvântul său. El nu zicc ca 
această chestiune este cu neputinţă de a o deslegâ, ci 
câ este nelegiuit de a întrebă despre astfeliu de lucruri, 
şi că noi trebuie a  ne supune celor săvârşite de Dmn-. 
nezeu, şî nicidecum a mai cernc cauza, dacă suntem 
în necunoştinţă de ea. De aceia şi zice: „Tu cine eşti 
care răspunzi împotriva lui Dumnezeu?'4 Ai văzut, 
cum a dispreţuit şi a doborît mândria omului? ,;Tu 
cine eşti?“ adecă «eşti tu părtaş al stăpânirei? Te-aţ 
pus ca judecătoriu al lui Dumnezeu? Dară nici nu poţi 
a te pune în vre-o comparaţiune cu ei, nu eşti faţă d&.
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ei cutare sau cutare, ci eşti o nimica complectă». Când 
apostolul zice ,,cilie eşti tu?“ arată  prin aceasta o 
mai mare nimicnicie decât chiar dacă a r fi zis «nu 
eşti nimic». Dcaltmintrelea prin această întrebare se 
Învederează şi o mare indignare din partea lui. Şi n ’a  
zis: «tu cine eşti care nu încuviinţezi» (âso-/.p:vo[).îvrJţ), ci 
„tu cine eşti care răspunzi împotriva lui Dum
nezeu” (ivta-oy.p’v6;j,=voe), adecă care îl contrazici, care 
te împotriveşti, care te pui de pricină cu ei, fiindcă 
atunci când zici că «trebuiâ aşâ să se facă» sau «nu 
trebuiâ aşâ» nirnîc nu este decât cuvânt ieşit din gura 
cel ui ce se pune la ceartă cu el. Ai văzut cum a înfricoşat, 
cum a spăimântat, cum a făcut ca. noi mai mult sa tre
murăm decât să cerem răspuns şi să iscodim? Acesta 
este meritul dascatuiui eminent, ca sa nu meargă ei în 
toate după pofta discipulilor, ci să  atragă pe aiscipuli 
spre voinţa sa, să smulgă spinii, şi numai după aceia 
să arunce sămintele, cu alte cuvinte să nu răspundă 
imediat totdeauna la cele întrebate.

„Au doară va zice făptura celui ce o a făcut 
pre ea: căci m’ai făcut aşâ?'Au n’are putere ol a- 
fiul peste lut, ca dintr’aceiaşi frământăturâ să 
facă un vas dc cinste, iară altul de necinste" 
(Vers. 20. 21)? Aici apostolul nu doboară liberul arbitru 
spunând aceste vorbe, ci arată până unde trebuie cie a 
se supune omul lui Dumnezeu, căci a învinovăţi pe 
Dumnezeu, nimic nu este de cât că lutul se împotriveşte 
şi învinovăţeşte pe olariu. Nu numai că nu trebuie de 
a se împotrivi cinevâ, dară nici chiar a grăi sau a gândi 
cevâ contra lui Dumnezeu, ci să se asemene cu lutul 
cel neînsufleţit, care se îmlădoaie după mânile olariu- 
lui, şi se lasă de a  fi purtat încoace şi încolo după voinţa 
aceluia. Aşâ dară numai cu accst scop-a luat apostolul 
acest exemplu, adecă ca să ni arate supunerea cea ne
mărginită ce datorim faţă de Dumnezeu, şi tăcerea ce 
trebuie a  ni impune, noi înşine, iară nici decum pentru 
arătarea vieţei noastre. Şi aceasta trebuie a  o aveâ în 
vedere pretutindeni, adecă că exemplele nu trebuie a le 
iuâ pe toate în senz generai, ci alegând numai ceeace 
este folositoriu din ele, să ie luăm în senzuî în care au 
fost luate, lăsând la o parte totul ce s ’a r mai puteâ scoate 
din ele. Aşâ de exemplu când zice scriptura: „Culcân-
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du-se a adormit ca un leu" (Numeri 24, 9) noi în
ţelegem aici numai ceva neînvins, cevâ furios, nu insă 
şi cevâ fieros, cevâ sălbatec, sau vre-o altă însuşire a 
leului; şMarăşi când zice: „Intimpina-i-voi ca o ur
soaica lipsită (de pui)" noi înţelegem aici răzbuna
rea; şi iarăşi când zice: „Dumnezeuînostruestefoc 
mîstnitoriu" (Deut. 4, 24) se înţelege numai mistuirea 
sau consumarea aceia a |>edepsei. Tot aşâ si aici. s-.fb 
denumirea de lut, olariu şi vase, noi trebuie a înţelege 
numai ceiace a înţeles si Pavel. Dară şi mai aeparte 
când el zice: „Au n’are putere olanul preste lut, 
ca dintr’aceiaşi f ră m â n tă  tură să facă un vas 
de cinste, iară altul de necinste" să nu crezi că 
vorba a fost zisă de Pavel cu privire la creaţiune, sau 
Ia vre-o silă oarecare a voinţei libere, ci numai la pu
terea şi ia tteosemrea cea. mare dintre creatori u şi făp
tura, fiindcă dacă nu vom înţelege aşa, vom caaeâ tn 
multe absurdităţi. De pildă, dacă a r fi vorba aici despre 
voinţă sau intenţiune, apoi atunci el este creatori ul şi 
al celor buni, şi al celor răi, şj prin urmare omul este 
afară de,ori-ce răspundere pentru faptele sale.

Deci, aici Pavel se arata luptându-se cu sine însuşi, 
ca cel ce pretutindeni şi la toată ocazia încununează numai 
buna intenţiune şi voea cea liberă a omului. Prin ur
mare nimic alta nu voeşte el a pregăti aici, decât de 
a convinge pe auditoriu ca să se plece cu toată umi
linţa, înaintea lui Dumnezeu, şi de nimic să nu’l învi
novăţească. «Dupre cum oiariul, zice, din aceiaşi frâ- 
mântătura face ce voeşte, şi nimeni nu î se îmrjotri veste, 
tot aşâ şi pe Dumnezeu, care din acelaşi gen al oame
nilor pe unia îi nedeoseşte, iara pe alţii îi" cinsteşte, să 
nu’i ispiteşti, şi nici să-i cenzurezi faptele, ci numai 
înemnâ-te lui, şi îînneazâ. lutul, adecă precum lutul se 
lasă în voea mânilor olariuluî, tot aşâ. şi tu lasa-ie In, 
voea celui ce iconomiseste acestea. Nimic nu face ei cum 
s’ar întâmpla, sau la noroc, ci cu multă înţelepciune, 
deşi poale tu nu pricepi taina acelei înţelepciuni. Tji dai 
voie olanului ca din a/^iasi frământătură să facă dife
rite vase, şi nu’l învinovăţeşti pentru aceasta, iară w  
Dumnezeu îl învinovăţeşti pentru pedepsele sau onoru
rile ce le acordă, şi nii’i dai voie de a  şti si a cunoaşte 
<iare esie vrednic, şi care nu e vrednic, ci fiindcă toii
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oamenii sunt aceiaşi frăm ântătură şi din aceiaşi esenţă», 
apoi pretinzi ca )a toţi deopotrivă să fie şi aceliaşi i’n- 
tenţiuni. Şi câtă nebunie nu este aici? Cinstea sau ne
cinstea vaselor făcute de o lari u nu vine din faptul că sunt. 
făcute din aceiaşi frământătură, sau că olariul le-a ho- 
tărît mai dinainte, ci dela întrebuinţarea acelor vase de 
către cei ce le au, ceiace se petrece şi în cazul de faţă,, 
unde totul vine dela intenţiunea omului. Dcci, după cum 
am spus, exemplele trebuie a fi luate numai în tr’un sin
gur înţeles, acela adică de a nu contrazice ne Dumnezeu., 
ci a ne piecâ înaintea proniei lui cei necuprinse de min
tea. omenească. Exempieie treDuie a  ti mai m ari decât 
faptele ce m stau înainte, şi pentru a căror clarificare 
sunt aduse Ia mijloc, în cat să înalţe pe auditoriu, fiindcă, 
dacă nu vor fi mai mari, nu vor puteâ atinge şi ruşina, 
după cum trebuie pe contrazicătoriu.

Aşâ dară după ce apostolul a înfrânat prccum trebuia 
discuţiunealor zadarnică asupra acestei chestiuni, adaoge 
la urm a şi deslegarea ei. Şi care este deslegarea? „Iară. 
dacă vrând Dumnezeu să’şi arate mânia, şi să’şi 
descopere puterea sa, a suferit întru multă răb
dare vase ale mâniei gătite spre peire, şi ca 
să’şi arate bogăţia slavei sale spre vase ale ini Ici, 
care a gătit mai ’nainte spre slavă, pre care 
ne-a şi chemat pre noi, nu numai dintre Iudei, 
ci şi dintre neamuri11. Ceiace el spuue aici, aşâ şi este» 
căci de pildă Faraon a  fost vas al mâniei, adecă om 
care prin asprimea şi răutatea lui a m târîtat mânia iui 
Dumnezeu, şi deşi se bucurase de îndelunga lui răbdare,, 
totuşi nu s’a  făcut mai bun, ci a răm as ne’ndreptat. De 
aceia nu numai vas al mâniei l-a numit, ci şi „gătit 
Spre peire“, adică întocmit fiind dela sine şi prin sine 
spre nei re. Nici Dumnezeu nu l-a lipsit cu cevâ din cule 
ce puteau contribui la ̂ îndreptarea iui, şi mei el nu s â  
lipsit de cele ce’l puteau duce ia peire, şi cari erau lip
site de orice iertare. Dar cu toate acestea deşi Dumnezeu 
ştiâ totul, „a. suferit întru multă răbdare" voind 
a’l aduce la pocăinţă, căci de n’a r fl voit aceasta, nici 
n’a r  fi stat intru multă răbriare. Dară fiindcă el n’a voit 
să se folosească de îndelunga răbdare a  lui Dumnezeu 
şi să vină la pocăinţă, ci s’a gătit singur pe sine vas al
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mâniei, ajoi Dumnezeu t’a întrebuinţat spre îndreptarea 
altora, pe deoparte făcând u-i pe aceia mai buni prin 
osânda dată lui, iară pedealta şi el arătând prin acest 
fapt puterea sa cea mare. Cum că Dumnezeu nu voeşte 
a’şi arătâ puterea în acest mod, ci cu totui deal mint re- 
lea, adecă prin binefacerile sa.le, aceasta a dovedit,-o de ia 
început. Dacă chiar şi Pavel nu voeşte ca să se arate 
puternic în acest feliu, căci zice:,,Nu ca Sa ne ară
tăm noi lămuriţi, ci ca să faceţi voi binele “ 
{II Cor. 13, 7), apoi cu atât mai rruilt Dumnezeu. Dară 
fiindcă a răbdat mult pentru ca să-l aducă Ia pocăinţă, 
şi totuşi acela nu s’a pocăit, prin această îndelungă răb
dare Dumnezeu a arătat pe deoparte bunătatea, iară 
pedealta puterea sa, căci a lăsat să vadă dacă acela n’a r  
voi să câştige cevâ din acea îndelungă răbdare. Deci, 
dupre cum când a pedepsit pe cel ce rămăsese ne’ndreptat 
a arătat puterea sa, tot aşâ şi când el milueşte pre cei 
ce au păcătuit mu îl, însă s’au pocăit, prin aceasta arată 
filantropia lui. Dară apostolul nu spune că aceasta este 
filantropia lui, ci „bogăţia slavei salc“, arătând că 
aceasta mai ales esteslava lui Dumnezeu,şi el cuaceasta 
se îndeletniceşte înaintea tuturor celorlalte. Când aposto
lul zice: „care a gătit mai înainte spre slavă11 nu 
spune că totul este al lui Dumnezeu, fiindcă dacă ar fl 
aşă, nimic n’a r puteâ împiedecă ca toţi oamenii să se 
mântuiască, ci iarăşi arată precunoştinţalui, şi totodată 
doboară deosebirea dintre Iudei şi g in ţi Dc aici apoi 
pregăteşte cu cuvântul o nouă justificare, care nu este 
nebăgată în seamă. Nu numai pe timpul Iudeilor unia 
au pierit, iară alţii sau mântuit, ci faptul acesta s’a pe
trecut şi cu ginţile. De aceia nu zice «şi neamurile toate», ci 
„şi dintre neamuri11 şi nici nu spune că toţi Iudeii, ci 
.,dintre Iudei11. Deci, după cum Faraon s’a făcut vas 
al mâniei Drin proţjia sa nelegiuire, tot aşâ şi aceştia 
s’au făcut "vase ale milei lui Dumnezeu prin propria lor 
recunoştinţă. Că deşi partea cea mai p rincipat esie a  
lui Dumnezeu, totuşi si ii au contribuit cu cevâ la mân
tuirea lor uroprie. Deaceia nici nu zice: «vase ale suc- 
cehelor»,sau«vasealeincurajărei»,ci „vase ale milei11, 
arătând prin aceasta că totul este al lui Dumnezeu. Şi 
când zice că: „nu este nici a celui ce voeşte, 
nici a  celui ce aleargă11 deşi se spun in rândul an-

3625 19
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lithesei, totuşi fiind spuse de Pavel, nu aduc nici o 
nedomirire. Prin aceste cuvinte nu se desfiinţează li
berul arbitru al omului, ci ara tă  numai că nu totul 
depinde de om, ci are nevoe şi de charul lui Dumnezeu. 
Trebuie desigur şi de a voi, şi de a alerga, însă să nu 
ne incredem în propriile noastre ostenele, ci întreaga 
încredere să o avem numai in filantropia tui Dumnzeu, 
ceiace şi aiurea zicea: „Nu eu, însă, ci charul lui 
Dumnezeu care este cu mine“ (i.cor. 15, 10).

Bine a  zis apostolul „care a gătit mai înainte 
spre slavă". Fiindcă Iudeii luau în bătae de joc pe 
creştini, când aceştia ziceau că s’au mântuit prin char, 
şi credeau că-i ruşinează, de aceia apostolul îi doboară 
acea bănuială cu multă putere. In adevăr că dacă fap
tul îndelungei răbdări a adus slavă lui Dumnezeu, apoi 
cu atât mai mult va aduce acelora, prin cari şi Dumnezeu 
a fost slăvit. Dara tu te gândeşte la recunoştinţa spos- 
tolului şi la înţelepciunea lui cea negrăită. Deşi a r  fi 
putut ca vorbind de cei pedepsiţi să nu aducă de exem
plu pe Faraon, ci pe vreunul dintre Iudeii ce au păcă
tuit, şi cu aceasta să facă cuvântul mai îămurit, a ră
tând cum atunci deşi erau sub aceliaşi păcate toţi Iudeii, 
totuşi unia au pierit, iară alţii s’au înăntuit, şi astfei să’i 
convingă că nu trebuie de loc de a se nelinişti dacă şi 
dintre ginţi unii s’au m ântuit,—cu toate acestea pentru 
ca să nu facă cuvântul greoiu, aduce ca dovada pedepsei 
pc barbar, ca astfel să nu fie silit de a-i numi pe dânşii 
vase ale mâniei lui Dumnezeu, pe când pre cei miluiţi 
el îi scoate numai din poporul Iudaic.' Deşi apostatul 
a  apărat îndeajuns pe Dumnezeu, căci cu toată răutatea 
barbarului Faraon, şi cu toate că el însuşi se tăcuse vas 
al pierzărei, totuşi Dumnezeu a contribuit cu cele ale 
sale, adică a arătat o mare îngăduinţă şi îndelungă răb 
dare, cu toate acestea, zic, apostolul n’a voit ca să a- 
ducă ca exemplu pe vreunul dintre Iudei, c ă  sa nu se 
pară greoiu în vorbă.

Deci, cum de s’au făcut unia vase ale mâniei, iară 
alţii vase ale miJei lui Dumnezeu? Prin propria ior 
intenţiune numai. Dumnezeu însă fiind foarte bun, şi-a 
a ră ta t bunătatea asupra amândurora, fiindcă nu a mi
luit numai pre cei mântuiţi, ci şi pe Faraon, căci şi 
aceia ca şi acesta, s’au bucurat de aceiaşi îndelungă răb 
dare  din parte-i. Dară dacă acesta nu s ’a mântuit, apoi
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total a depins dc la voinţa sa, fiindcă daca el a r  fi voit 
şi a r  fi ascultat pe Dumnezeu, nimic n’a r fi avut m ai 
puţin ca cei mântuiţi.

După ce, deci,apostolul dă deslegarea chestiunei prin 
fapte, mai departe apoi, pentru ca cuvântul său sa fie 
vrednic de credinţă, introduce şi pe Profeţii cari cu m ult 
mai ’nainte au vestit acestea. Căci şi Osits, zice, încă de ia 
început spunea acestea, zicând: „chema-voiu pre cel ce  
nu este poporul meu, poporul meu, şi pre cea ne
iubită, illbîtă“ (Vers. 25). Dară cine erâ acel popor, care 
nu erâ popor? De sigur că ginţele. Şi cine nu erâ iu 
bita? Tot ginţile. Şi cu toate acestea i-a numit popor 
şi iubită, spunând încă ca vor fi şi fii ai lui Dum
nezeu. „Se vor chemâ, zice, fiii lui Dumnezeu celui 
viu“ /Vers. 26). Dacă vom zice că acestea s’au spus 
pentru Iudeii cari au crezut, apoi şi aşâ cuvântul Pro
fetului stă în picioare. Că dacă după atâtea binefaceri 
acordate celor nerecunoscători şi înstrăinaţi, şi încă s’a  
făcut o aşâ scliimbarc încât să se numiască popor al 
său, apoi ce împiedecă pe cei înstrăinaţi încă dela în 
ceput, de a fi chemaţi, şi supunând u-se să se învredni
ci asca. de aceliaşi bunuri? Deci, după ce aduce de m ar- 
tur pe Osie, nu se mulţămeşte numai cu el, ci pune Ia 
mijloc şi pe Isaia, care grăieşte în deacord cu 0si6. 
„Iară Isaia, zice, strigă pentru Israil“, adecă g ră 
ieşte cu curaj, şi nu se sfieşte. Şi cine ne poate acuzâ 
pe noi, când aceia au grăit aşâ mai dinainte, şi cuvân
tul lor a resunat mai strălucit ca ori-ce trâm biţă? D ară 
ce strigă Isaia? „De va fi numărul fiilor lui Igraii, 
zice, ca năsipul mărei, rămăşiţa se va mântui11 
(Vers. 27). Ai văzut ca şi Isaia nu spune că toţi se vor 
mântui, ci numai cei vrednici? «Nu mă înduplec, zice, 
de mulţimea lor, şi nici nu mă plec de neamul lor cel 
numeros, ci numai pc aceia ’i mântuesc, cari se vor a- 
rătâ pre sine vrednici». Şi n-a amintit simplu de năsi
pul mărei, ci li-a adus aminte de vechea făgăduinţă, 
căria s’au arătat nevrednici. «De ce deci, vă turburaţi, 
zice, că a r fi căzut făgăduinţa, când şi Profeţii toti a- 
rată că nu toţi s’au mântuit»? Apoi apostolul spune 
feiiul mântuirei. Ai văzut exactitate profetică şi înţe
lepciune apostolicească? Ai văzut ce feliu de m ărturie 
a  adus la mijloc, şi cât de potrivită? Această m ărturie
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ni arata nu numai cari sunt cei mântuiţi, şi cari nu, 
ci şi cum se vor mântui. Deci, cum se vor mântui, şi 
cum îi va învrednici pre dânşii Dumnezeu de bineface
rile sale? „Pentru că cuvânt săvârşind, zice, şi 
scurtând întru dreptate, că cuvânt scurt va face 
Domnul pre pământ" (Vers. 2S). Ceiace el spune 
aici, accasta însam nă: nu este nevoie de un timp în
delungat, de ostenelc şi de sbucîumul acela depus în 
săvârşirea faptelor legei, ci mântuirea va fi căpătată in 
scurt timp, şi fără vorbă multă. Şi de feliul acesta este 
credinţa, care în cuvinte scurte are mântuirea. „De 
vei mărturisi, zice, cu gura ta pre Domnul lisus, 
şi vei crede întru inima ta că Dumnezeu l-a 
ridicat pre el din morţi, te vei mântui1' (Rom.
10, 9). Ai văzut ce însamnă ,,că cuvânt scurt va 
face Domnul pre pământ"? Şi ceiace este mai mi
nunat încă, ca acest cuvânt scurt n-a adus cu sine nu
mai mântuirea, ci şi dreptatea.

„Şi precum a zis mai ’nainte Isaia: de nu 
ni-ar fi lăsat noue Domnul Sabaoth sămânţă, 
ca Sodorna ne-am fi făcut, şi cu  Gomora ne-am 
fi asămănat“ {Vers. 29). Aici iarăşi mai învederează 
şi altceva, adică că nici acei puţini nu s’au mântuit 
prin ii inşii, ci s’a r  ti pierdut şi a r ii pătimit ceiace a 
pătimit Sodoma, adecă a r  fî fost nimiciţi complect, dupre 
cum şi Sodomitenii s’au nimicit şi n’au lăsat după dânşii 
nici o sămânţă. «Tot aşâ şi aceştia, zice, .(acci puţini) 
a r fi devenit ca şi aceia, dacă Dumnezeu iVar fi făcut 
uz de m area lui bunătate, şi nu i-ar fi păstrat prin 
credinţă». Aceasta s’a petrecut şi pe timpul robiei Iu
deilor in Babilon, când cei mai mulţi au pierit, şi puţini 
numai s’au mântuit.

„Ce dară vom zice? Că neamurile cari nu. 
umblau după dreptate, au ajuns1) dreptatea, însă 
dreptatea care este din credinţă, iară Israil um
blând după legea dreptăţei (alungând legea drep

i) Notă. IvwiaXafipnvuj tu s , însam nă a prinde cevâ, a  lua ta  
stăpânire. Deci traducerea exactă aici e s te : <«’<î nea martie..... au 
luat in  stăpânire dreptatea». (Trad).
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t&ţei, la legea dreptăţei n’a ajuns“ (Vers. 30.31). Aşâ 
dară deslegarea cea mai clară aici este. După ce a arătat şi 
din fapte că „nu toţi cari sunt din Israil, aceştia 
sunt Israil", şi dela Strămoşii lor, Iacob şi Isav, şi 
de la Profeţii Osie şi Isaia pe cari ’i-a ades ca m art uri, 
la urmă pune şi deslegarea, după ce mai ’ntâi a spo
rit mereu nedo miri rea lor. Două chestiuni ni se pre
zintă aici: adecă că ginţile au reuşit,, pe deoparte, iară 
pe deal ta, că au reuşit fără să umble du pa dreptate, 
fără să o alunge, adecă că nu s’au ocupat cu aceasta; 
şi iarăşi fiind vorba de Iudei, două nedomiriri dease- 
menea ni se prezintă: adecă că Israil n’a reuşit, pedeo- 
parte, iară pedealta, că chiar umblând după aceasta, 
n’a reuşit. De aceia şi apostolul întrebuinţează multă 
emfaza în vorbe, căci n’a zis că «au avut dreptatea», ci 
au ajuns, „au luat în stăpânire, au cuccrit, drepta
tea". Faptul paradox şi nou acesta este, că cel ce umblă 
după dreptate, n’o stăpâneşte, iară cel ce nu umblă, o 
cucereşte şi o ia in stăpânire. Şi s’a r păreâ că. apostolul 
li face pe placul lor întrebuinţând expresiunea „um
blând11, însă mai departe ii aplică lovitura cea mai 
grea. Deci, fiindcă are a li pune înainte o deslegare pu
ternică, de aceia de nimic nu se sfieşte de a face anti
thesa şi mai dificilă. De aceia nici nu mai discută des
pre credinţă şi de dreptatea venită de aici, ci arată că 
dânşii şi mai ’nainte de credinţă au fost învinşi şi Con
damnaţi prin propriile lor fapte. «Tu, Iudeule, zice, nici 
din lege n’ai aflat dreptatea, căci ai călcat legea, şi te-ai 
făcut vinovat b lăstem u lu iaceştia  însă, (ginţile) sosind 
pe altă cale, iară nu pe calea legei, au găsit o mai mare 
dreptate decât cea prin lege, adecă dreptatea din cre
dinţă». Aceasta o zicea şi mai sus: ,,Că de S’a  îndrep
tat Abraâm din fapte, are laudă, ci nu la Dum- 
nezeu“ (Cap. 4, 1), arătând că dreptatea din credinţă 
este mai mare decât cea din fapte.

Mai sus ziceam că două sunt chestiunile ce ni se 
prezintă în nedomirire, acum însă ni se prezintă trei 
nedomiriri: 1) că ginţile au aflat dreptatea, 2) că au 
aflat-o fară să o caute, şi 3) că au aflat’o mai mare de 
cât dreptatea cea din lege. Aceleaşi nedomiriri în senz 
contrar ni se prezintă şi cu Iudeii: 1) că Israil n’a aflat
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dreptatea, 2) că umblând după dânsa n’a ailat’o, şi 3) 
că n’a  aflat nici chiar pe cea mai mica {dreptatea din 
faptele legei). Deci, după ce bagă pe auditoriu într’o 
m are nedomirire, adaogă la urmă şi deslegarea pe scurt, 
spunând şi cauza tuturor acestora. Şi care eaceacauză? 
„Căci nu din credinţă, zice, ci ca din faptele 
iegei" (Vers. 32). Aceasta este deslegarea cea mai lă
m urită a întregei pericope, pe care dacă a r iî dat-o de 
la început, nu a r fi fost aşa de bine primită, — pe 
când acum după multe nedomiriri, după multe do
vezi, după multe pregătiri, şi după multe precauţi- 
uni fiind dată, a tăcut-o mai lămurită şi mai bine 
prim ita de auditoriu. «Aceasta este cauza pier zarei lor, 
zice, că au voit a se îndreptă din faptele legei, şi nu 
din credinţă». Şî nu zice simplu «din lapte», ci ,,Ca din  
faptele legei“, arătând prin aceasta că nici pe cea 
din lege n’o aveau.

„Că s’au poticnit de peatra poticnire), pre
cum este scris: iată pun în Sion peatră de po
ticnire, şi peatră de sminteală, şi tot cel ce va 
crede întru ea, nu se va ruşina“ (Vers. 32. 33). 
Ai văzut cât de mare este curajul din credinţă, şi cum 
darul acesta este universal? Căci aici nu spune numai 
de Iudei, ci pentru tot neamul omenesc, fiindcă oricine 
va crede, fie Iudeu, fie Elin, sau Scit, sau Trac, sau 
oricare, se va bucurâ de un mare curaj. Şi ceia ce este 
minunat la Profetul acesta, c că nu vorbeşte numai de 
cei ce vor crede, ci şi de cei ce nu vor crede, fiindcă 
expresiunea „de poticnire" Însamnă a  nu crede. După 
cum mai sus prin expresiunile: „De va fi numărul 
fiilor lui Israil ca năsipul mărei, rămăşiţa se 
va mântui11 şi „De nu ni-ar fi lăsat noue’ Dom
nul Sabaoth sămânţă, ca Sodoma ne-am fi fă
cut” şi „A chemat nu numai dintre Iudei, ci 
şi dintre neamuri" a  arătat pe cei pierduţi şi pe cei 
mântuiţi, tot aşâ şi aici arată că unia vor crede, iară 
alţii se vor poticni, însă a se poticni cinevâ vine dela 
a nu luâ sama, a  nu fi atent, a fi distrat cu altele. Tot 
aşâ au pătimit şi Iudeii, căci fiind distraţi cu legea, s’au 
poticnit de peatră. Peatra poticnelei şi peatra scanda
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lului, vin numai de la voinţa, intenţiunea şi sfârşitul 
celor ce nu au crezut.

') Oare au fost destul dc lămurite cele vorbite până 
acum, sau că mai au nevoie de o mai mare lămurire?' 
Eu cred însă, că celor ce an fost cu băgare de samă, 
li-au fost uşor de priceput, dară daca unia n’au înţeles 
destul de bine, n’au decât sa întrebe în particular pe 
ceilalţi, spre a alia şi a se domiri. Eu de aceia am şi 
explicat pe larg această chestiune, ca astfeliu să nu mă 
văd silit de a ciunti continuitatea ideii şi a vătămâ 
claritatea celor vorbite.

De aceia voiu şi conteni aici cu vorba, ne mai 
discutând cu voi nimic din [jartea morală, după cum 
’mi este obiceiul a face, ca nu cumvâ să vă întunec 
memoria cu mulţimea celor vorbite. Este timpul, deci, 
de a încheia cuvântul acesta, şi a term ina cu sfârşitul 
cuvenit, înălţând doxologie Dumnezeului tuturor. Aşâ. 
dară şi noi cari vorbim şi voi cari ascultaţi, cu un glas 
să’i înălţăm slava, căci a lui este împărăţia, şi puterea, 
şi slava în veci. Amin.

O M I L I A  X ¥ I I I

„Fraţilor, bunăvoinţa inimei mele, şi rugă
ciunea cea cătră Dumnezeu pentru Israil, este 
spre mântuire" (Cap. io, 1).

Urmează a  se atinge de dânşii cu mutt mai puternic 
ca mai ’nainte, şi de aceia răstoarnă dela început orice 
bănuială de nemulţămire din partea lor, şi face uz de 
mari precauţiuni. «Să nu va uitaţi, zice, la cuvinte şi 
nici la acuzatiuni, ci numai la scopul ce am avut, căci 
n’am grăit acestea din spirit de duşmănie. Căci nu pot. 
eu în acelaşi timp a dori mântuirea voastră — şi nu 
numai a dori, ci chiar a mă şi ruga lui Dumnezeu — 
şi tot odată a vă urî şi dispreţul». riindcă expresiunea 
de aici „bunăvoinţă inimei mele“ arată  dorinţa lui 
cea aprinsă şi rugăciunea pe care o face. Grija lui cea.

'} Partea morală. Să se ştie, că pentru a nu vătăm â clari
tatea cea m are a  celor vorbite, de aceia nimic n’a mai d iscutat 
din chestiuni morale sfintul. (Veron).
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mare şi rugăciunea ce o face, nu erau numai ca ii sa 
scape de osândă, ci sa se şi mântuiască. Şi nu numai 
de aici se ara tă  dragostea şi favoarea lui cătră dânşii, 
ci şi din cele ce urmează. In adevăr, că el purcezând, 
sau mai bine zis sprijinind u-se pe nişte probabilităţi, 
se grăbeşte şi se luptă cu sine, căutând să găsească 
măcar vre-o umbră de justificare pentru dânşii, şi totuşi 
nu poate face nimic, fiind învins de însăşi natura lucru
rilor. „Că mărturisesc lor, zice, că dragostea lui 
Dumnezeu au, ci nu dupre cunoştinţă" (Vers. 2 ). 
Aşâ dară acestea sunt vrednice de iertare, iară nu de 
acuzare. Bacă ii sunt depărtaţi nu pentru om, ci pentru 
zel şi dragoste cătră Dumnezeu, este demn mai mult a 
fi miluiţi decât pedepşiţi. Dară tu priveşte cu câtă înţe
lepciune îi măguleşte cu cuvântul, şi a arătat că disputa 
lor este zadarnică. „Neştiind, zice, dreptatea iui 
Dumnezeu" (Vers. 3). Şi aici vorba este tot de iertare, 
însă ceiace urmează este o ac uza ţiu ne complectă, care 
răstoarnă orice justificare. „Şi Căutând, zice, Să’şi 
pună dreptatea ior, dreptăţei lui Dumnezeu nu 
S’a u  supus". Acestea le-a spus apostolul, arătând că 
ii s’au rătăcit nu din cauza neştiinţei, ci mai mult din 
ambiţiune şi din iubirea lor de întâietate, şi că dânşii 
n ’au pus nici m ăcar dreptatea cea din lege, căci expre
siunea „căutând s ă ’şi pună dreptatea lor" aceasta 
însamnă. Şi n’a spus ’ clar acest lucru, nici n’a zis că 
au căzut din acea dreptate, ci cu multă prudenţă şi 
înţelepciune a  dat a se înţelege numai acest lucru. Dacă 
ii au căutat ca să’şi pună dreptatea lor, este învederat 
că n’au pus’o, şi dacă dreptăţei lui Dumnezeu nu s’au 
supus, au căzut şi din aceasta. Sub numire de „drep
tatea lor" se înţelege: sau că legea nu mai are deloc 
putere, sau că acea dreptate este rezultată din ostenele 
şi sudori, — iară  sub denumire de „dreptatea lui 
Dumnezeu" se înţelege dreptatea din credinţă, care 
eslc întreagă din charul cel dc sus, nu din ostenele, ci 
din darul lui Dumnezeu de a se îndrepta omul. Dară
ii, ca unia ce pururea se împotriviau Duchului Sfînt, 
şi se certau susţinând că omul se poate îndreptă prin 
lege, nu s’au apropiat de credinţă, şi neapropiindu-se, 
şi nici primind dreptatea din credinţă, iară dela lege
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iieputând a se îndreptă, e învederat câ de pretutindeni 
au căzut.

„Că sfârşitul legei este Christos, spre îndrep
tare tot celui ce crede11 (Vers. 4). Priveşte înţelep
ciunea lui Pavel! Fiindcă a vorbit şi de o dreptate "şi 
de ceialaltă, apoi ca să nu se crcadă că acei dintre Iudei, 
cari au crezut, pe una o au, iară pe ceialaltă nu, şi 
astfeliu să se judece faptul acesta ca o nelegiuire — 
fiindcă trebuia a se teme şi de aceştia ca noi veniţi in 
creştinism — şi nici Iudeii iarăşi să nu mai aştepte drep
tatea din lege şi sa zică că «deşi acum ii’am împlinit-o, 
dară o vom împlini numai decât» — priveşte. ce pregă
teşte ei prin acest pasaj: arată adecă, că dreptatea este 
una şi aceiaşi, şi că dreptatea din lege se rezumă în 
dreptatea cea din credinţa, şi că cei ce a preferat pe 
aceasta — dreptatea din credinţă — a împlinit-o şi pe aceia 
din lege, iară cel ce a dispreţuit-o pe cea dintâi, a 
căzut şi din una, şi din alta. Dacă sfârşitul legei este 
Christos, apoi cel ce nu are pc Christos, chiar de s’ar 
părea că are dreptatea din iege. totuşi de fapt n'o are, 
pe când cel ce are pe Christos, chiar de nu a r fi avut 
succese în faptele legei, totuşi de fapt el a primit totul. 
Şi sfârşitul medicinei este sănătatea. Deci, dupre cum 
cel ce poate face sănătos pe bolnav, chiar de nu a r  
stăpâni ştiinţa medicală, el totuşi posedă totul, pe când 
cel ce nu ştie a vindeca, chiar de s’a r părea că şi-io 
arta medicală, totuşi a căzut din totul,— tot aşa e 'şi 
cu dreptatea din iege, şi cu cea din credinţă; cel ce 
are pe aceasta, are şi sfârşitul acelia, iară cel ce este 
afară de aceasta, este străin de amândouă. Că ce voiă 
legea? Să facă pe om drept, dară n’a putut, căci nimeni 
n’a împlinit legea. Deci sfârşitul legei acesta a fost, şi 
la aceasta erau îndreptate toate, şi în acest scop toate 
se făceau, şi serbătorile, şi ordinaţiunile, şi sacrificiile, 
şi în fine toate aveau în vedere acelaşi lucru : ca omul 
să se indrepteze. Insă sfârşitul acesta l’a săvârşit Christos 
mai mult prin credinţă. «Să nu te temi, zice, daca ai 
călcat legea, fiindcă t&-ai apropiat prin credinţă. Atunci 
calci legea, când pentru dânsa nu crezi în Ctiristos, iară 
când ai crezut în el, şi legea o ai împlinit, ba încă mai 
mult chiar decât a poroncit, şi de aceia ai luat şi o mai 
mare dreptate)).

Dară fiindcă toate acestea erau numai o părere a 
apostolului, de aceia le adevereşte iarăşi cu citaţii din
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scriptură. „Că Moisi scrie, zice, de dreptatea care 
este di a lege" (Vers. 5), adecă că Moisi ni ara tă  noue 
dreptatea din lege, ce feliu este. Deci, ce feliu este? şi 
din ce se derivă? Din îndeplinirea poroncilor, dupre 
cum zice: „Că cel ce va face acelea, viu va fi 
într’ânsele“. In alt chip nu este cu putinţă de a fi cineva 
drept prin lege, decât dacă a împlinit toate poroncile 
e i,— insă aceasta n’a fost cu putinţa nimănui. Deci, a 
căzut această dreptate. Dară spune noue, Pavele, şi de 
dreptatea cea din c h a r : ce esie accasta? şi de unde vine? 
Acum tu ascultă-1 pre el ce feliu o descrie. După ce a  
înfruntat (dezaprobat) dreptatea cea din lege, la urmă 
trece la dreptatea cea din credinţă, şi zice: „Iară drep
tatea cea din credinţă aşâ zice: să nu zici întru 
inima ta, cine se vâ sui în ceriu? — adecă să 
pogoare pe Christos; sau, cine se va pogorî 
întru adânc? — adecă să, ridice pe Christos din 
morţi. Dară ce zice? Aproape este de tine cu
vântul, în gura ta, şi întru inima ta, adecă 
cuvântul credinţi! care propoveduim. Că de vei 
mărturisi cu gura ta pre Domnul lisus, şi vei 
crede întru inima ta că Dumnezeu l-a ridicat 
pre el din morţi, te vei mântui" (Vers. 6—9). Ca 
să nu zică Iudeii: «dară cum de au aflat o mai m are 
dreptate, cei ce nu aflase nici pe cea mai mică?» — 
de aceia apostolul pune un raţionamenl necontrazis, că 
calea dreptăţii din credinţă este mai uşoară decât a 
celeilalte. Dreptatea din lege cere împlinirea tuturor 
ordinaliunilor legei, dupre cum şi zice: „când va face 
toate acelea, viu va fi într’ânsele“, pe când cea 
din credinţă nu spune aceasta, ci: „de vei mărturisi 
cu gura ta pre Domnul lisus, şi vei crede întru 
inima ta că Dumnezeu l’a ridicat pre el din 
morţi, te vei mântui”. Apoi iarăşi ca să nu se pară, 
că dacă ara tă  uşurinţa în căpătarea. acestei dreptăţi, 
prin accasta el a  înjosit-o. pri-veşte cum întinde vorba 
despre ea, fiindcă nu imediat a ajuns la vorbele ce le-am 
fost spus mai sus, ci mai întâi spune: „Iară drep
tatea cea din credinţă aşâ zice: să nu zici întru
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inima ta, cine se va sui în ceriu? adecă să po
goare pe Christos; sau, cinc sev a  pogorîîntru 
adânc? — adecă să ridice pre Christos din morţi“. 
Dupre cum trândăvia se împotriveşte virfcuţei cei prin 
fapte, şi-i slăbeşte puterea, pentru care este* nevoie de 
un suflet neadormit, ca să nu rămână virtutea biruită, 
tot aşâ şi când trebuieji crede, căci sunt raţionamente 
de acelea cari tulbură şi vatămă cugetul celor mai 
mulţi, şi de aceia şi aici e nevoie de un suflet mai înti
nerit, ea să poată respinge acele raţionamente falşe. 
De aceia şi apostolul aduce aceste raţionamente şi le 
pune la mijloc, şi ceiace a făcut cu Abraâm, face şî 
aici. Căci şi acolo arătend că Abraâm s'a îndreptat din 
credinţa, totuşi mai departe, ca să nu se pară că el a  
luat cununa cum s’a r întâmplă, şi că faptul acesta nu 
însamnă nimic, a  ridicat natura credinţei, căci zice: 
,,Care mai presus de nădejde întru nădejde a 
crezut că va fî el tată a multor neamuri, dupre 
cum i s’a z is: aşâ va fi sămânţa ta. Şi neslă
bind cu credinţa nu s’a uitat la trupul său cel 
omorît. . .  şi la omorîrea pântecelui Sarei, şi 
întru făgăduinţa lui Dumnezeu nu s’a îndoit cu 
credinţa, ci s’a întărit cu credinţa dând slavă lui 
Dumnezeu, şi adeverit fiind că ce i-a făgăduit, 
puternic este a şi face“ (Cap. 4, 18 — 21), iară prin 
aceasta a arătat că a avut nevoie şi de putere, şi de un 
suflet înalt, ca să primiască cele mai presus de nădejde, şi 
să nu se poticniască de loc în cele văzute. Aceasta,, 
deci, o face şi aici, arătând că credinciosul are nevoie 
de un cuget filosofic, şi de o judecată foarte înaltă şj 
puternică. Şi vedeţi, că apostolul n’a spus simplu «să. 
nu zici», ci „să nu zici întru inima ta“, adecă nici 
să’ţi treacă prin minte dc a te îndoi şi a zice in sine-ţi: 
«şi cum este aceasta cu putinţă?» Aşâ dară particula
ritatea credinţei, aceasta mai cu samă este, de a lăsâ 
jos toate ordinaţiunile legei, şi a ne înălţă mintea sus, 
adecă a căutâ cele mai presus de natură, a  scoate din 
cugetul nostru raţionamentele cele siabc, şi a  primi totul 
ca izvorând din puterea lui Dumnezeu. Dară Iudeii nu 
spuneau numai aceasta, ci mai ziceau că nu este cu 
putinţă de a se îndrepta omul din credinţă. De aceiaşi



3 0 0 O M ILIA  X V III

apostolul duce faptul petrecut în altă parte, ca astfeliu 
când se va a ră tă  că este atât dc mare, în cât că chiar 
şi după ce s’a petrecut are nevoie de credinţă, atunci 
să  se arate că. după dreptate a împletit cunună credin
cioşilor. După aceia el întrebuinţează cuvinte aflate în 
Vechiul Testament, căutând şi aici ca şi pretutindeni, 
ca să evite învinovăţirea ce i s’a r fi putut aduce, că 
introduce novisrne. Cele ce el spune aici despre credinţa, 
Moisi Ie spunea Iudeilor despre poroncă, aratându-li că 
ii s ’au bucurat de mari binefaceri din partea lui Dum
nezeu. «Dară acum, zice, nu se poate spune, că trebuie 
a se ridica cinevâ la ceriu, sau a trece vre-o m are în
tin şi, şi numai după aceia a primi poroncile, ci toate 
aceste lucruri m ari şi covârşitoare, Dumnezeu le-a făcut 
uşoare pentru noi.» Ce va să zică: „aproape este de 
t in e  cuvântul'4? Adecă, este uşor. «Mântuirea ta, zice, 
este în cugetul şi pe limba ta. Pentru m ântuirea ta nu 
ai nevoie a  călători vr’un drum îndelungat, nici de a 
trece vre-o m are întinsă, sau de a trece niscareva munţi, 
ci chiar dc n ’ai voi să păşeşti pragul casei tale, totuşi 
ţi-este cu putinţă de a te mântui stând acasă, căci pc 
limba ta şi în inima ta stă motivul mântuirei tale». 
Apoi şi din altă parte făcând uşor de prim it cuvântul 
credinţei, zice; „că Dumnezeu l’a ridicat p re  e i 
din m o rţi" . Gândeşte-te, deci, la demnitatea şi putinţa 
cehii ce a lacul aceasta, şi atunci nu vei vedeâ nici ’o 
greutate în săvârşirea acestui fapt. A şâ-dară, cum că 
el este Domn şi stăpân, este învederat din învierea lui, 
ceiace zicea apostolul chiar dela începutul epistolei: 
„Care s’a hotărît Fiul lui Dumnezeu întru pu
tere . . .  d in  învierea d in  m o r ţi“ , iară că şi învierea 
este uşoară pentru dânsul, aceasta se probează chiar 
şi celor cc se îndoicsc, din puterea celui ce a făcut acest 
fapt. Deci, când dreptatea din credinţă eşte şi mai mare, 
în acelaşi timp şi mai uşoară şi mai lesne de primit, iara 
în alt chip nu e cu putinţă a  se îndrepta cinevâ, apoi 
atunci nu este oare cea mai proastă ambiţiune de a 
umblâ după cele neputincioase, şi a  lăsă la o parte pe 
cele plăcute şi uşoare? Nu poţi spune, că lucrul fiind 
greu, s’au lăsat şi ii de a se mai ocupă cu realizarea 
lui. Ai văzut cum îi lipseşte de orice iertare? In adevăr, 
cum a r puteâ fi vrednici de vre-o justificare, când ii 
preferă pe ceie grele şi prisoseînice, trecând cu vederea
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ceiace este uşor, şi poate a-i mântui, şi se ţin cu îndă
rătnicie de acele ordinaţi uni, cu cari legea n’a putut 
face nimic? Aceasta nimic alt nu este, decât o inten
ţiune iubitoare de ceartă şi ambiţiune, care se împo
triveşte lui Dumnezeu. Legea este greoaie şi supără
toare, pe când charul este plăcut şi uşor. Legea, ori şi 
cât de mult s’a r certâ ii, nu mântui eşlc pe om, pe când 
charul acordă dreptatea, atât cea din sine cât şi cea 
din lege. Deci, ce raţiune îi entusiazmeazâ pe dânşii, 
ca să se împotriviască cu atâta îndărătnicie acestei 
dreptăţi, şi să se ţină în zadar ca pironiţi de lege?

Apoi, fiindcă a spus cevâ mare, iarăşi adevereşte 
faptul cu scriptura, spunând: „Că zice scriptura: tot 
cel ce crede întru el nu se va ruşina. Că nu 
este osăbire Iudeului şi Elinului, pentru-că ace
laşi este Domnul tuturor, care îmbogăţeşte pre 
toţi cei ce’l eh iama pre el. Că tot oricarc va  
chema numele Domnului, se va mântui" (Vers.
11—13). Ai văzut cum elaadus marturi şi ai credinţei, 
şi ai m ărturisirei? Căci când zice: „tot cel ce C rede“ , 
prin accasta a arătat credinţa, iară când zice: ,,că tot 
cel ce’l va chemă", a arătat mărturisirea credinţei. 
Deci, proclamând generalitatea (universalitatea) eharu- 
iui, şi înfruntând mândria Iudeilor, aminteşte pe scurt 
ceiace în pasajele dinainte spusese pe larg, şi ara tă  din 
nou ca nu este nici-o deosebire intre Iudeu şi cel nciăiat 
împrejur. „Că nu este osebire, zice, Iudeului şi 
Elinului11. Şi ceiace a fost spus mai ’nainte despre 
Tatăl, spre a dovedi aceasta, aceasta o spune şi aici 
despre Fiul. Dupre cum acolo zicea: „Au doară Dum
nezeu este al Iudeilor numai, iară nu şi al nea
murilor? Adevărat, şi al neamurilor" (Cap. 3, 29), 
aşă zice şi aici „Că acelaşi este Domnul tuturor, 
care îmbogăţeşte pre toţi cei ce’l chianiă pre 
el1'. Ai văzut cum îl arată dc înfierbântat şi doritoriu 
de mântuirea noastră, şi cum el consideră această mân
tuire ca bogăţie a sa? încât nici acum nu trebuie a  se 
desnădăjdui, şi nici a’şi închipui, că, clacă a r  voi să se 
poeăiască, a r  ft neiertaţi. Căci cel ce consideră mân
tuirea noastră ca bogăţie a sa, nu încetează de a ne 
îmbogăţi, fiindcă a revarsă darul său preste toţi, este şi
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aceasta o mare bogăţie. Şi fiindcă pe Iudei mai cu samă 
îi tulbura mândria lor cea proasta, ca dânşii au drept 
a  se bucura de întâietate preste toată lumea, iată că 
acum apostolul îi scoboară de pre tronuri, prin cre
dinţă, şi’i arată ca neavând nimic mai mult decât cei
lalţi oameni, şi de aceia necontenit introduce în vorbă 
pe Profeţi, cari conglăsuiesc în ceiace priveşte egalita
tea tuturor înaintea iui Dumnezeu. ,,Tot cel Ce Crede 
intru el, zice, nu se va ruşinâ“ şi „tot cel ce va 
chemâ numele Domnului,’se va mântui41, aşa că 
particula „tot ccl ce“ este pusa pretutindeni, ca să 
nu mai aibă ce obiectă.

') Dară nimic nu este mai rău ca slava deşartă 
(vanitatea). Aceasta mai mult decât toate i-a pierdut pre 
dânşii. De aceia şi Christos li zicea: „Cum puteţi voi 
şti credeţi, slavă unul dela altul luând, şi pre 
slava cea dela singur* Dumnezeu n’o căutaţi" 
(Ioan 5, 44)? Aceasta odată cu pierderea omului mai 
aduce cu ea şi mult rizilic, şi mai ’nainte dc osânda, cea 
de acolo, cu mii de rele. îl munceşte şi aici. Şi daca cre
de ii, şi voiţi să o aflaţi aceasta lămurit, să lăsăm ce- 
ri urile di» cari ne scoate acest păcat marc, să Jăsăm 
şi gheena în care ne baga, şi întreaga chestiune sa o 
examinăm de aici de pe pământ.

Deci, ce poate fi mai costisitoriu ca vanitatea? Ce 
a r  puleă fi mai uricios şi mai de nesuferit '? Cum ca 
boala aceasta este costisitoare, faptul este învederat din 
cheituelile ce se fac în zadar prin teatru ri, ipodromii şi 
în alte vanităţi de feliul acestora, din risipa celor ce 
clădesc case luxoase şi strălucite, şi din toate celelalte 
cari se fac cu o îmbeişugare fără scop şi fără vreun 
folos, jie care nu putem a le mai înşiră cu vorba acum. 
Cum că un asemenea om cheltuitoriu şi luxos de nece
sitate va fi şi hrăpitoriu de averi străine, faptul este 
învederat., căci pentru ca să aibă de unde procură hrană 
acestei fiare sălbatece, va băgă mânile sale şi în ave
rile altora. Şi ce spun eu de averi? Un asemenea om, 
întocmai ca şi un foc puternic, nu va consumă numai 
bani, ci şi suflete. Un asemenea om nu’şi agoniseşte

r) Partea morală■ Despre slava deşartă (vanitatea), iji cum 
că  este cu putinţă de a  fugi de ea, d a c i căutăm  mai m ult slava 
.lui Dumnezeu decât slava oameniîoi'. ( Veron).
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numai moartea prezentă, ci şi cea viitoare. Muma gheenei 
este vanitatea; ca aprinde acei foc puternic, şi tot ea 
hrăneşte şi acel vierme neadormit. Ar p_utca-o vedeâ 
cinevâ stăpânind până şi printre morţi. Şi ce a r  puteâ 
fi mai rău ca aceasta boală? Ţoale celelalte patimi se 
sfârşesc odată cu moartea, însă patima aceasta chiar 
şi după moarte se sileşte şi se ambiţionează de a’şi arătâ 
firea sa în trupul cel mort. Căci, când după moarlca 
lor li se ridică monumente strălucite cu cari se con
sumă toată averea lor, şi rând se ocupă de a li se face 
cheltueli luxoase la înmormântarea lor ; când fiind în 
viaţă dânşii baţjocoriau pe săraci pentru un obol sau 
o bucată de pâne, iară după moarte procură o masa 
îmbelşugată viermilor, apoi de ce mai cauţi atunci vre-o 
altă exageraţie a tiraniei acestei boale ? Din această 
boală rea se nasc şi amoruri absurde, căci pe cei mai 
mulţi i-a împins la preacurvie nu "raţiile privirei, nici 
pofta de relaţiune sexuală, ci dorinţa de a se mândri 
spunând cu fală că «am amăgit pe cutare femeie)). Şi 
de ce a r mai trebui să spunem de toate celelalte rele 
care izvorăsc de aici? De mii de ori aşi preferă să fiu 
sclav barbarilor, decât o singură dată sclav vanităţei; 
fiindcă aceia nici nu poroncesc astfeliu de lucruri ro
bilor, ca cele pe cari le poronceşte vanitatea supuşilor 
săi. «Tuturor fti sclav, zice ea, dc a r fi aceia mai stră
luciţi decât tine, sau mai înjosiţi chiar decât tine. Dis
preţuieşte sufletul, neglijază virtutea, bate-ţi joc de li
bertate, jertfeşte-ţi mântuirea ta. De faci vre-un bine, 
să nu’l faci pentru mulţămirea lui Dumnezeu, ci pentru 
ochii celor mulţi, ca astfeliu să pierzi cununa ce ţi s’ar 
cuveni. Dc faci milostenie, sau de posteşti, dă pe faţă 
osteneala ce o depui, şi te sileşte de a pierde câştigul». 
Ded, ce a r puteâ fl mai crud ca aceste poronci ? De 
aici îşi are începutul şi invidia, de aici şi lipsa de minte, 
de aici şi iubirea de argint, care e muma tuturor re
lelor. Droaia aceia de slugi, caii cei împodobiţi cu aur1, 
părăsiţii, linguşitorii, trăsurile cele ferecate cu argint, 
şi toate celelalte mai ridicole încă decât acestea, nu sunt 
pentru plăcere sau pentru vre-o trebuinţă, ci numai spre 
satisfacerea vanităţei.

«Da! zici tu; cum că patima aceasta este rea, nu 
mai încape nici-o îndoială; dară cum să putem fugi de 
ea, aceasta a r  trebui să ni-o spui acum». înainte de 
toate, dacă te vei convinge bine ca această boală este
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uricioasă, vei câştigă prin aceasta un început bun de 
îndreptare, fiindcă şi cel ce este bolnav iute va chemâ 
pe doctor, dacă mai ’nainte de orice se va convinge câ. 
este bolnav. Iară  de mai cauţi şi altă cale de scăpare, 
caută cu privirea necontenit spre Dumnezeu, şi mulţă- 
meşte-te numai cu slava lui. De cumvâ patim a aceasta 
te gâdile şi te aţiţă ca să spui şi altora succesele tale, 
tu gândeşte-te iarăşi, ca după ce vei spune nu. vei aveâ 
de aici nici-un câştig, şi prin aceasta ai stins acea poftă 
absurdă. Zi sufletului tă u : «iată că te-ai trudit atâta timp 
ca să spui altora succesele tale, şi nu te-ai putut stă
pâni impunându-ţi tăcerea, ci le-ai expus înaintea tu
turor; cil şi ce ai câştigat mai mult de aici? Nimic mai 
mult, ci numai cea mai mare pagubă, şi că pc îângă 
toate acestca apoi, te-ai lipsit şi de toate cele ce le-ai 
agonisit cu multă osteneală». Pe lângă toate acestea mai 
gandeşte-te şi la faptul, că judecata şi hotârîrea celor 
mai muîţi este conruptă, şi nu numai conruptă, ci încă că 
şi iute se vestejeşte. Chiar dacă pentru moment le ad
miră, cu trecerea timpului însă le uită toate, şi cununa 
cea dată ţie de Dumnezeu ţi s'a răpit, în acelaşi timp 
nici lauda lor nu a avut putere să ţi-o păstreze pentru 
un timp mai îndelungat. Dară chiar dacă a r rămânea 
cununa lor pe un timp mai îndelungat, totuşi e cea mai 
m are ticăloşie de a o schimba cu acea acordată de 
Dumnezeu, căci dacă după un timp oarecare acea cu
nună se va nimici, apoi ce justificare am puteâ aveâ, 
când noi trădăm pe acea ce rămâne pentru totdeauna 
pentru cea care nu rămâne, şi dacă pentru laudele câ
torva pierdem atâtea bunuri ? Deşi dacă a r  fi cât de 
mulţi cei ce ne lauda, noi tot suntem vrednici de jâlit, 
ba incă atunci suntem mai de jălit, când ne lauda cei 
mai mulţi. Şi dacă poate rămâi mirat auzind aceste cu
vinte, ascultă pe Christos care hotărăşte: ,fVai vouă, 
zice, când vă vor zice bine toţi oamenii" (Luca 
6, 26). Şi cu drept cuvânt, fiindcă dacă pentru fiecare 
meşteşug maiştrii trebuie să caute judecători, apoi tu 
cum de îngădui celor mulţi ca să cerce şi aprecieze vir
tutea ta, şi nu îngădui mai cu samă celui ce ştie totul, 
care poate să uniască fa un loc toate faptele tale, să le 
aprecieze şi să te şi încununeze? Cuvintele acestea aie 
Mântuitorîului a r  trebui ca să le scriem şi pe păreţii 
casei, şi pe uşi, şi in cugetul nostru, şi necontenit să
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zicem cătră noi înşine: «vai noua! când ne vor zice de 
bine toţi oamenii». Fiindcă aceştia cari ne grăiesc de 
bine acum, mai pe urmă tot ii no defaimă ca vanitoşi, 
iubitori de cinste şi de laudele lor. Nu tot aşă insa se 
petrec lucrurile şi cu Dumnezeu; ci când te vede că tu 
iubeşti slava cea dela dânsul, atunci mai cu samă te 
va lăudă, te va admiră şi te va proclamă, pe când cu 
omul e din contra, căci luându-te ca scîav în loc de li
ber, şi prinţ r’o simplă vorbă de multe ori adueându-ţi 
laude mincinoase, ţi-a răpit adevărata plată, şi te-a su
pus lui mai mult ca pe un sciav cumpărat cu argint. 
Pe sclavi îi au stăpânii lor sub ascultare după poron- 
cile ce li dau, pe când tu slujă.şti celor ce tc laudă chiar 
şi tară poronci. Nici nu mai aştepţi să mai auzi cevâ 
dela dânşii, ci dacă numai simţeşti ceiace li pîace şi’i 
încântă, chiar neporoncind ii tu faci totul. Deci, de cată 
osândă nu suntem noi vrednici, dacă pc mişei căutăm 
a’i încântă şi a ’i sluji chiar şi mai ’nainte de a ni po
ronci, iară pe Dumnezeu, care pe flecare zi ne îndeamnă 
şi ni poronceşte, nici măcar nu voim a’l ascultă? Deşi 
daca tu iubeşti laudele şi slava, a r trebui să fugi de 
lauda oamenilor, căci numai atunci te vei învrednici de 
slavă; a r trebui să respingi aprobările oamenilor, fiindcă 
numai atunci te vei bucurâ de mii de laude, şi din par
tea lui Dumnezeu, şi-din partea oamenilor. Pe nimeni 
nu obişnuim noi a slăvi, aupre cum slăvim pe cel ce 
respinge slava, şi nici a lăudă şi admiră, decât pe cei 
ce dispreţueşte a fi lăudat şi admirat. Şi dacă noi fa
cem aşă, apoi cu atât mai mult Dumnezeul tuturor.'

Când Dumnezeu te laudă şi te slăveşte, cine ar 
puteâ fi mai fericit decât tine ? Căci câtă deosebire este 
între slava şi necinste, pe atâta este şi între slava cea 
de sus şi acea omenească, ba încă şi mai mare, fiindcă 
dacă necomparată cu nimic şi încă este m urdară şi 
uricioasa, dară încă când o punem în comparaţiune cu 
slava cea dela Dumnezeu, îţi poţi închipui cât de mur
dară şi urită ni se arată, Dupre cum femeia curvă stând 
în bordel se dă pe sine tuturor, tot aşă şi sclavii vani- 
tăţei, ba încă mai neruşinaţi sunt aceştia decât curvele, 
fiindcă acelea de multe ori au dispreţuit pe amanţii lor, 
pe când tu te-ai expus tuturor, şi robilor, şi tâlharilor, 
şi pungaşilor, căci din aceştia şi prin aceştia se com
pune teatrul, adecă spectatorii aceia cari vă laudă pre 
voi. Şi pe acei pe cari singur îi crezi că nu sunt vred-

3825 20
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nici (ie nimic, pe aceia, zic, îi preferi mântuirei tale, 
dovedind prin aceasta că eşti mai nevrednic decât toţi 
aceia. Şi cum nu este nevrednic cel ce are nevoie de 
laudele altora, şi care nu crede ca este destoinic prin 
sine însuşi, dacii nu va căpăta slavă şi laudă din par
tea altora? Nu înţelegi, spune’mi, că împreună cu dânşii 
găsindu-le, tu te expui priveliştii tuturor, şi că dacă 
greşeşti, apoi ai contra ta răii de acuzatori, pe când 
daca stai necunoscut te găseşti în siguranţă ? «Da, zici 
tu; însă şi când am succese, am mii de admiratori». 
Apoi aici este răul cel mare, că boala vanităţii te va- 
lamă nu numai când greşeşti, ci şi când ai succese în 
faptele tale; atunci eşti vătămat fiindcă a amăgit pe cei 
mulţi, iară acum fiindcă te lipseşte de orice plată.

Mare rău, iubiţilor, este vanitatea, mare şi încărcat, 
de toată necinstea. Dacă chiar şi în faptele omeneşti a 
iubi slava este un mare râu, dară încă când şi în cele 
duchovniceşti suferi de această boală, apoi ce iertare, 
mai poţi aveâ? Ce iertare poţi aveâ, când tu nu voieşti 
a acordă lui Dumnezeu măcar atâta cinste şi valoare, 
pe câtă ai tu din partea slugilor tale? Sluga se uită 
în ochii stăpânului, lucrătoriul iarăşi îşi are privirea 
îndreptată asupra celui ce urmează a-i plăti simbria 
pentru lucrul sau, iară discipulul îşi are privirea aţin
tită asupra dascălului, —• pe când tu faci cu totul din 
contra, căci lăsând la o parte pe stăpânul a  toate, şi pe 
cel ce te plăteşte, îţi întorci privirile la cei deopotrivă 
cu tine, deşi ştii bine că Dumnezeu îşi aduce aminte 
de faptele tale şi după aceasta, pe când omul se uită 
numai în prezent,~şi în timp ce ai teatrul în ceriu, tu 
îţi aduni spectatori aici pe pământ. Luptătoriul unde se 
luptă, acolo voieşte a  fl încununat, pe când tu luptân- 
du-te în ceriu, cauţi să fii încununat jos pe pământ. Şi 
ce a r puteâ fl mai rău ca această smintire?

Sa vedem încă şi cununile căpătate aici. Una de 
pildă este compusă din îipsă de minte, alta din zavistie 
cătră altul, ceialaltă din ironie şi linguşire, o alta din 
bani, şi alta din vre-un serviciu servil. Şi dupre cum 
copii ce se joaca îşi pun unii altora cununi de burueni 
pe cap, iara cel încununat neştiind cauza se miră când 
vede pe cei din urm a lui rîzând, întocmai aşâ fac şi 
cu tine' cei ce te laudă, căci şi aceştia punându-ţi pe 
cap o cunună de burueni, rid cu hohot în sufletul lor. 
Şi dacă acea cunună a r fi compusă numai din burueni,
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însă acum acea cunună e plină de toată vătăm area, 
care nimiceşte' toate succesele noastre. Deci, înţelegând 
nimicnicia laudelor omeneşti, fugi de această vătămare. 
Câţi crezi tu că sunt cei ce te laudă? O sută, sau de 
doua ori pe atâta, de trei ori, sau de patru ori? Mai 
mult încă; de voieşti înzeceşte şi chiar însuteşte acest 
număr, şi fie două mii şi trei mii acei care te aplaudă, 
ba chiar mii dc mii; ei bine, toţi aceştia cu nimic nu 
se deosebesc de cioarele cari croncănesc pe sus, şi dacă 
cugeti la teatrul acela al îngerilor, apoi lăudătorii tăi 
se par mai pe jos decât viermii, iară lauda lor mai 
slabă de cât pânza paianjănului, mai uşoară de cât fumul 
şi visurile de noapte. Ascultă pc Pavel care a observat 
bine aceste lucruri, şi care nu numai că nu Ic caută,, 
ci chiar se apăra de ele, zicând: „ Ia ră  in ie  Să n u -m i 
fie a mă lăudă, fără numai întru crucea lui 
ChristOS'‘ (Gal. 6, 14). Această laudă râvneşte-o şi tu, 
ca să nu mânii pe stăpânul a  toate, căci când tu umbli 
după laude omeneşti, atunci te batjocoreşti şi pe tine, 
în acelaşi timp batjocoreşti şi pe Dumnezeu. Dacă tu 
fiind de pildă zugrav, şi având un discipul care împins 
de mândrie a r  expune afara tabloul cel tăcut de tine, 
şi l-ar înfăţişa privitorilor ca făcut de el, şi încă nu ai 
suferi cu plăcere acest afront, apoi cu atât mai mult 
Dumnezeu. Deci, dacă asemenea fapt este considerat şi 
de noi ca o insultă, apoi cu atât mai mult când e vorba 
de stăpânul a toate.

Şi de voieşti a află că şi din alt punct de vedere 
trebuie a dispreţui laudele omeneşti, apoi înalţă-ţi cu
getul sus, rîde în sine de cei ce te privesc, sporeşte-ţi 
dragostea cătră adevărata slavă, umple-te de înţelep
ciune duchovnicească, şi zi sufletului tău ca şi Pavel: 
„Au nu ştiţi că pre îngeri vom să judecăm“ 
(I. Cor. 6, 3)1 şi înălţându-1 de aici, ceartă-1 la urmă şi 
zi-i: «tu, suflete al meu, care ai a judeca ţie îngeri, 
voieşti a fi judecat aici dc gunoiu, şi a fi laudat îm
preună cu cei din orchestră, cu mimicii şi cu cei ce se 
luptă cu fiarele sălbatece? căci aceştia alungă astfel de 
laude. Insă tu nu aşâ, ci rădică-ţi aripile mai sus de 
strigătul şi aplauzele lor, şi râvneşte pe Ioan cetăţanul 
pustiului; află dela el cum nu băgă în samă mulţimea 
celor ce veniau să-l vadă, şi cum fiind linguşit nu se 
întorceâ să vadă pe linguşitori, ci privind pe toţi cei
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ce locuiau în Palestina şi veniau Ia ci în pustie ca să-l 
laude şi să-l admire, ei nu se moleşâ de atâta cinste, 
ci chiar se răsculâ cu toata puterea asupra lor, îi în
frunta aspru şi li vorbiâ ca şi cum a r fl vorbit unei 
adunări de copii nevrâstnicî, zicându-li: „Şerpi, pui 
de v ip e ră "  (Math. 3, 7)_ Deşi aceia pentru dânsul 
alergau în pustie, pentru dânsul îşi pârăsau cetăţile şi 
satele, ca să se învrednidaseâ a vedeâ acel cap sfint, 
totuşi nimic din acestea nu a putut sa-1 moleşasca, căci 
el stă departe de slavă, şi erâ liber de orice îngâmfare 
proastă. Tot aşâ şi Ştefan când a văzut acea mulţime 
adunată, nu ca să-l cinstiască, ci înfuriată asupra Ini 
şi scrâşnind cu dinţii, el nu s’a împuţinat de loc, ci r i
dicând u-se mai pre sus de furia lor Ii zicea: ,,Voi ce: 
tari în cerbi ce, şi ne tăiaţi împrejur la inimă14 
(Fapt. 7, 15). Tot aşa şi Elie zic-eâ acelei mulţimi adu
nate, faţă cu îm păratu l: „Până când o a re  veţi şchio
păta întru amândouă gleznile voastre" (in imp. 
18, 21)? Dară noi pe toţi îi linguşim, pe toţi îi slujim, 
şi cum părăm  cinstea şi lauda lor prin o astfel de slujbă 
servila. De aceia s’au şi întors toate pe dos, de aceia 
toate faptele creştinismului sunt trădate, şi totul este 
neglijat din cauza slavei celor mai mulţi.

Deci, să scoatem patima din rădăcină, căci numai 
atunci vom cunoaşte bine libertatea, limanul şi liniştea. 
Omul vanitos se asamănă cu cei înviforaţi de o furtună 
năprasnică, veşnic trem ură, veşnic se teme şi slujaşte 
la mii de stăpâni, pe când cel ce este af&ră de această 
tirănie, se asam ănă cu cei ce stau la limanuri liniştite 
şi se bucură de o adevărată libertate. Nu tot aşâ însă 
şi vanitosul, căci el are atâţia stăpâni pe câte cunoştinţi, 
fiind silit de a sluji pe toţi. Deci, cum ne putem izbăvi 
de această sclăvie uricioasă? Dacă vom iubi ceialaltă. 
slavă, care cu adevărat că este slavă. Dupre cum cei 
ce iubesc trupurile se depărtează de ele de îndată ce 
li se infălişaza un alt trup mai strălucit la vedere, tot 
a$â se va petrece şi cu cei ce doresc slavă din partea 
noastră, căci acea slavă din ceriuri care străluceşte ne
povestit, îi va putea scoate din amăgirea lor. Să privim 
deci spre acea slavă şi să o cunoaştem bine, ca.astfel 
admirându-i frumuseţa ei, să fugim de sluţertia celei 
de aici, şi să ne bucurăm de plăcere nespusă, dezmer-
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dându-ne cu ea necontenit. Caria fie a ne învrednici cu 
toţii, prin charul şi filantropia Domnului nostru lisus 
Christos, căruia împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duch, se 
cade slava în vecii vecilor. Amin.

OMI LI A X I X

„Cum dară vor chemâ întru care n’au 
crezut? şi cum vor crede de care n’au auzit? 
şi cum vor auzi fără de propoveduitcţriu? şi cum  
vor propovedui, de nu se vor trimite? precum 
este scris" (Cap. 10, 14, 15).

Iarăşi ii răstoarnă ori-ce idee de iertare. Fiindcă 
mai sus a fost zis: „Mărturisesc lor, că dragostea 
lui Dumnezeu au, ci nu dupre cunoştinţă", şi 
că „neştiind dreptatea lui Dumnezeu...’dreptăţei 
lui Dumnezeu nu s’au supus", la urm ă arată că 
îi vor da răspuns tui Dumnezeu chiar şi pentru neştiinţa 
acelei dreptăţi. De sigur că apostolul nu spune chiar 
aşa, însă pregăteşte aceasta prin întrebările succesive, 
făcând în acelaşi timp şi mustrarea mai clară, şi cu un 
cuvânt ţăsind întregul pasaj prin antithese şi deslegările 
lor. Gândeşte-te bine de la început: „Că zice scrip
tura: că tot ori-ca re va chemâ numele Dom
nului se va mântui11, însă a r fi putut să zică cineva 
„dară cum vor chemă întru care n’au crezut?". 
Apoi după antithesa pune şi întrebare din partea lu i: 
de ce n’au crezut? După aceia iarăşi pune o antithesă, 
că a r ptiteâ să întâmpine cineva: «şi cum să creadă, 
dacă n’au auzit?». Şi cu toate acestea au auzit, răspunde 
el. După aceia pune şi o altă antithesă: «şi cum vor 
puteâ auzi, fără de propoveduitoriu?». Apoi la urm ă pune 
şi deslegarea generală a antitheselor: «şi cu toate acestea, 
zice, au propoveduit, şi au fost trimişi mulţi în acest 
scop». Şi de unde se învederează că aceia simt cei tri
mişi? Ca să răspundă la această întrebare, iată că 
apostolul introduce aici pe Profetul care zice: „cât sunt
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de frumoase picioarele celor ce binevestesc 
pacea, ale celor ce binevestesc cele bune!“. Ai 
văzut cum din modul propoveduirei a arătat pe propo
veduitori? Aceştia colindând pretutindeni nimic alta nu 
spuneau, decât de bunurile acele negrăite, şi despre 
pacea restabilită între Dumnezeu şi oameni. «In cât 
dacă voi nu credeţi, zice, apoi nu cuvintelor noastre, 
ci cuvintelor lui Isaia nu credeţi, deşi cu mulţi ani mai 
’nainte a fost zise, că vom fi trimişi, vom propovedui 
şi vom spune ceia ce am şi spus o. Deci dacă a se mântui 
rezultâ din a chemâ, iară a chemâ izvora din a crede, 
şi a crede urm â din a auzi, precum şi a auzi din a pro
povedui, iară a propovedui din a se trimite, ei bine, 
iată că s ’au trim is şi au propoveduit, şi cu aceşti pro
poveduitori colindă şi Profetul, arătând tuturor şi pro- 
poyeduind din nou, şi spunându-li că aceştia sunt cei 
pe cari i-a a ră ta t cu mulţi ani mai ’nainte, şi ale căror 
picioare le-a lăudat pentru modul propoveduirei. Aşâ 
dară faptul este lămurit acum, că dacă ii nu cred, vina 
întreaga este a ior numai, fiindcă toate au fost bine în
tocmite de Dumnezeu.

„Ci nu toţi au ascultat de Evanghelie, că 
Isaia z ice: Doamne, cine a crezut auzului nostru? 
Deci credinţa este din auz, iară auzul prin cu
vântul lui Dumnezeu11 (Vers. 16. 17). Findcă ii a r  
fi putut să adaoşe şi o altă antithesă şi să zică: «apoi 
dacă aceştia a r  n fost acei trimişi de Dumnezeu, a r  fi 
trebuit ca toţi să asculte şi şă se supună Evangheliei», 
priveşte înţelepciunea lui Pavel, cum dovedeşte că chiar 
făptui acesta, care îi tulbură mult, este necontrazis şi 
stă mai presus de orice vuet sau tulburare. - «Şi ce te 
scandalizează pe tine Iudeule, zice, după atâtea şi atâtea 
mărturii, şi dovezi ale faptelor? Că nu toţi au ascultat 
de Evanghelie? Dară chiar acest fapt, că n’au crezut 
toţi, este suficient ca împreună cu celelalte să te con
vingă pentru cele spuse, căci şi aceasta a prezis-o Pro
fetul din început». Şi gândeşte-te la înţelepciunea cea 
nespusă a apostolului, cum el a  arătat mai mult chiar 
decât se aşteptau Iudeii şi sperau a’l puteâ contrazicc. 
«Ce spuneţi voi? zice; că nu toţi au ascultat tie Evan
ghelie? Dară şi aceasta a prezis-o din început Isaia, sau 
mai bine zis, nu numai aceasta, pi şi mai mult decât
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aceasta. Voi învinovăţiţi, că de cc nu toţi au ascultat? 
pc când Isaia spune mai mult decât aceasta. Căci ce 
spune el? „Doamne, cine a crezut auzului nostru?11 
Apoi fiindcă a  împrăştiat tulburarea aceasta introdu
când pe Profet, se reîntoarce iarăşi la continuarea ideii 
dinainte.

Deci, după ce a spus că ii trebuiâ, să chemfe nu
mele Domnului, că cei ce chiamă trebuie a crede, iară 
cei ce cred trebuie mai ’ntâi să audă; şi ca să audă 
este neapărată nevoie de propoveduitori, şi cum că 
aceşti propoveduitori s’au trimis şi au propoveduit, mai 
departe urmând a introduce o altă antithesa, din mo
tivul celeilalte mărturii a profetului, după care a şi dez
legat antitheza dinainte, iată că antitheza aceasta el o 
împleteşte la un loc cu celelalte dinainte. In adevăr că 
după ce a pus Ia mijloc pe Profet zicând: ,,Doamne, 
cine a crezut auzului nostru?" se foloseşte de oca
zia binevenită şi zice: „Deci, credinţa este din auz“. 
Această expresiune însă, n’a pus-o aici cum s’a r în
tâmplă, ci fiindcă Iudeii în tot timpul cereau semne şi 
minuni, ba daca s’a r fi putut, chiar figura învierei, şi 
erau foarte guralivi în această privinţa, dc aceia apos
tolul zice, ca Profetul n’a vestit aceasta, ci ca noi trebuie 
a crede din auz. De aceia şi apostolul dela început pre
găteşte această idee, şi zice: „Deci, credinţa este 
din auz“. Şi fiindcă aceasta s’a r fi părut ca ceva or
dinar, priveşte cum înaltă faptul. «Nu am spus de auz 
cum s’a r întâmplă, zice, şi nici câ trebuie a asculta şi 
a  crede cuvintelor omeneşti, ci vorbesc de un auz măre, 
de auzul prin cuvântul lui Dumnezeu». Şi în adevăr că 
ii nu vorbeau dela dânşii, ci vestiau oamenilor ceiace 
şi îi aflau dela Dumnezeu, ceiace este cea mai înaltă 
minune. Trebuie de a crede lui Dumnezeu care grăieşte 
şi face minuni, în acelaşi timp şi a ne supune lui, fiindcă 
şi faptele, şi minunile sunt rezultate din cuvintele lui, 
căci şi ceriul ca şi toate celelalte astfeliu au fost făcute.

Deci, după ce arată că trebuie a crede Profeţilor, 
cari totdeauna vorbiau cuvintele lui Dumnezeu, şi sa 
nu cerem nimic mai mult decât auzirea, adaoge la urmă 
şi antitheza de care am spus, şi zice: „Ci zic (mă 
întreb pe mine însumi): au doară n’au auzit?“ 
(Vers. 18)? «Dară ce? zice; dacă au fost trimişi propo-
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veduitori, carii au propoveduit ceiace li s’a poroncit, 
apoi aceştia (Iudeii) n’au auzit?» Şi priveşte cu câta 
măreţie de cuvinte pune deslegarea întrcgei antitheza: 
„Ci') în tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la 
marginile lumei cuvintele lor“. «Ce spui? zice;’ n’au 
auzit? Dară lumea întreagă şi marginile pământului au 
auzit, şi tocmai voi, printre cari au petrecut atâta timp 
propoveduitorii, de unde se şi trăgeau ca Iudei, tocmai 
voi, zic, n’aţi auzit? Dară cum s’a r  putea spune aceasta? 
Căci dacă au auzit marginile pământului, cu atât mai 
mult aţi auzit voi».

După aceasta imediat introduce o nouă antitheza: 
„Ci zic (mă întreb pc mine însu-mi): au n’a 
cunoscut Israil?" (Vers. 19). «Dară ce? zice; poate 
că deşi au auzit, totuşi n’au cunoscut cele vorbite, şi 
nici n ’au priceput ca accştia erau cei trimişi de Dum
nezeu, şi în asemenea caz nu a r fi fost vrednici de ier
tare pentru neştiinţa lor? Câtuşi de puţ,in, fiindcă Isaia 
i-a characterîzat destul de lămurit, zicând: „Gât SUflt 
de frumoase picioarelc celor ce binevestesc 
pacea11, ia ră  mai ’nainte de Isaia însuşi legiuitoriul lor 
Moisi». De aceia a şi adaus : „Intâiu Moisi zice: eu 
vâ voiu întărită pre voi spre cel ce nu este 
neam, spre neam ne’nţelegătoriu vă voiu mâ- 
niă pre voi“. Astfeliu, deci, chiar şi de aici ii trebuia 
să cunoască pe propoveduitori, nu numai pentru că 
stămoşii lor n’au crezut, nu numai de acolo că aceia 
propoveduîau pacea, binevestiau acele bunuri, şi că cu
vântul lor se îm prăştia în toata lumea, ci şi de acolo 
că dânşii vedeau deja pe cei mai inferiori Iudeilor (pe 
etnici), cum se găsau în mai mare cinste decât dânşii. Cele 
ce nici odată nu le auzise aceştia (etnicii), şi nici mă
car strămoşii lor, iată că dânşii le filosofau fără veste, 
fapt ce eră pentru dânşii o m are cinste, care aţiţâ pe 
Iudei şi-i împingeâ spre zel, şi care li amintiâ de pro
feţia lui M oisi: „vă voiu întărită pe voi spre ccl

') Notă, Particula din original MsvoOvfe in traducere exactă  
e s te : Ba, adeverat, aşa este. Prin urmare acest pasaj ar trebui ast
feliu tradus : „au doară n’au auzit ? D a ! In tot pământtd a eşti ves
tirea lor,  şi la marginile lumei cuvintele tor“. Acest Ba  este răs
punsul apostolului "la întrebarea ce’şi făcuse. (Trad).
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oe nu este neam". Nu numai măreţia cinstei era 
deajuns de a’i mişca spre zel, ci şi micimea neamului 
care se bucură de acele bunuri, şi care nu eră vrednic 
nici de a  se socoti ca neam, dupre cum şi zice: „Că eu 
vă voiu întărită, pre voi spre cel ce nu este 
neain, spre neam neînţelegătoriu vă voiu mânia 
pre voi“. Şi ce eră mai imprudent ca Elinii? Ce eră 
mai dispreţuit decât dânşii f Ai văzut cum prin toate 
acestea Dumnezeu încă dela inceput li-a dat semne par
ticulare despre aceste timpuri, ca să li deschidă inima 
lor cea împetrită? Că faptul acesta nu s’a petrecut doară 
în vre-un colţ al pământului, ci pe pământ şi pe mare, 
şi pretutindeni în lumea întreagă, şi chiaţ* ii vedeau 
cum cei ce mai ’nainte erau dispreţuti de dânşii, acum 
se bucurau de mii de hun uri. Deci, trebuiâ să înţeleagă 
că acesta este neamul, de care zice Moisi: „vă voiu 
întărită pre voi spre cel ce au este neam, spre 
neam ne’nţelegătoriu vă voiu mâniâ pre voi“. 
Dară oare numai Moisi a spus aceasta? Câtuşi de 
puţin, fiindcă după dânsul a spus-o şi Isaia. De aceia şi 
zice Pavel: „ în tâ i Moisi“ arătând că şi al doilea vine 
şi spune aceleaşi, mai puternic încă şi mai lămurit. 
Dupre cum a spus mai sus: „Iară Isaia s tr ig ă " ,  tot aşâ 
spune şi aici: „ Ia ră  Isaia  îndrăzneşte şi zice11 
(Vers. 20). Ceiace spune aici apostolul, aceasta însamnâ: 
«că Isaia se siliâ şi se trudea ca să nu spună nimic aco
perit, ci să pună înaintea ochilor voştri lucrurile in toată 
golăciunea lor, preferând mai bine a se primejdui pentru 
că le spune pe faţa, decât să se îngrijască ae propria 
sa mântuire, şi aceasta în sopul de a lăsa posterităţei 
măcar o umbră din nerecunoştinţa voastră. Deşi rolul 
profeţiei nu erâ de a  spune lucrurile clar, totuşi Isaia, 
pentruca cu prisosinţă să vă astupe gurile, prezice toate 
cu glas mare şi foarte lămurit. Şi care sunt acele „toate11 ? 
Adecă şi căderea voastră, şi introducerea ginţilor în 
mântuire, dupre cum şi zice: „AflatU-m-am celor Ce 
nu mă caută pre mine, arătatu-m-am celor ce 
nu întreabă de raine“. Deci, cine sunt cei ce nu’l 
caută? cine cei ce nu întreabă de el? învederat lucru 
că nu sunt Iudeii, ci ginţile cari iiici-odata nu l-au cu
noscut. Şi dupre cum Moisi i-a characterizat, zicând:
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„cel ce nu este neam“ şi „neam ne’nţelegătoriu*', 
tot aşâ face şi Isaia aici, căci ii arată şi cl ca stăpâniţi 
de cea mai complcctă neştiinţă, ceiace este o mare acu- 
zaţiune adusa Iudeilor, căci cei ce n’au căutat au găsit, 
iară cei ce'au căutat au pierdut.

„Iară cătră Israil zice: toată ziua am întins 
mânile inele către poporul cel neascultătoriu, 
şi împotrivă grăitoriu*' (Vers. 21). Ai văzut că 
această chestiune nedesluşită şi dc mulţi desbătută, se 
găseşte dela început în cuvintele profeţilor, şi foarte 
clar des legată? Şi care este acesta chestiune? Ai auzit 
mai ’nainte pe Pavel zicând: „Ce dară vom zice? 
Ca neamurile cari nu umblau după dreptate, au 
ajuns dreptatea, iară Israil umblând după legea 
dreptăţii, la legea dreptăţii n’a ajuns11 (Cap. 9, 
30. 31), ei bine, iată ca şi Isaia acelaşi lucru îl spune 
aici, căci expresiunea: „aflatu-m’am celor ce nu 
mă caută pre mine, arătatu-m'am celor ce nu 
întreabă de mine'* este acelaşi lucru cu ea  zice: 
„că neamurile cari nu umblau după dreptate, 
au ajuns dreptatea1*. Apoi, arătând că faptul petrecut 
nu a fost numai din charul lui Dumnezeu, ci şi din 
voinţa şi intenţiunea ceior ce s’au apropiat, dupre cum 
şi căderea lor era rezultatul ambiţiunei celor nesupuşi, 
ascultă ce a adaos: „Iară C ătră  Israit zice : toată 
ziua am întins mânile mele cătră poporul cel 
neascuîtătoriu şi împotrivă grăitoriu". Sub denu
mirea de „zi** de aici (toată ziua . . .)  se înţelege^ tot 
timpul din urm ă; iară a întinde mânile însamnă a  
chemâ, a  trage spre tine, a rugă în fine pe acela. Aici mai 
arată ca întreaga vinovăţie a fost a lor numai, pentru 
care şi zice: „către poporul cel neascuîtătoriu şi 
împotrivă grăitoriu'1. Ai văzut cât de m are este 
acuzaţiunea? Aceştia, însă, (adecă neamurile) cari nu 
l-au cunoscut nici-odată, au putut ca să-l atragă spre 
dânşii, iară Iudeii nu s’au supus lui chiar şi când i-a 
chemat, ci s’au împotrivit lui, şi nu numai odată, sau de 
două şi de trei ori, ci în tot timpul, deşi îl vedeau cum el 
îi chemâ. Dară apostolul nu spune chiar aşâ, adecă ca 
neamurile au putut ca să-l atragă în partea lor, ci d o
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borând şi cugetele celor dintre neamuri, şi arătând câ. 
charul lui este carele a lucrat totul, zice că „m’arn 
arătat celor ce nu întreabă (ie mine“ şi „aflatu- 
m’arn“. Aşa dară a r putea zicc cineva: «dară cum? 
neamurile erau lipsite de toate?». Nicidecum, eăci a  
lua cele aflate, şi a cunoaşte cele arătate, aceasta a 
depins dedânsele, şi prin urmare cu aceasta au con
lucrat şi ele.

Apoi, ca nu cumva să zicâ Iudeii: «şide ce nu s’a  
arătat şi noue?», iată că Profetul a spus mai mult 
decât atâta, adecă că «nu numai că m’am făcut arătat, 
vouă, zice, ci încă am şi aşteptat, cu mânile întinse spre 
voi rugându-vă, şi dovedind prin aceasta îngrijirea ta
tălui iubitoriu de fiu, şi dorul înflăcarat al mumei că
tre copilul său». Priveşte cum apostolul ada t deslegarea 
tuturor nedomiririlor din urmă, cât de clară este această 
deslegare, şi cum prin aceasta arată că pierzarea lor 
este rezultată numai din voinţa lor, în acelaşi timp şi 
cum din toate părţile ii sunt nevrednici de iertare, ca unia 
ce au auzit şi au priceput toate cele spuse, şi cu toate 
acestea n’au voit a se apropia de Dumnezeu. Şi ceiace 
este mai mult, că-i arată nu numai că au auzit şi au 
cunoscut, ci pune şi aceia<;e putea aveâ o mai mare pu
tere de a-i deşteptă, adecă că chiar certârdu-se ii şi 
împotrivă grăind, Dumnezeu se încercă de a-i atrage 
spre dânsul. Deci, ce anume eră care-i puteâ deştepta? 
„Vă voiu întărită pre voi, şi vă voiu mânia pre 
voi». Voi ştiţi cât de mare este tirania patimei, şi _ câtă. 
putere are rivalizarea spre a rezolvă orice ambiţiune, 
şi a ridică pe cei căzuţi. Şi de ce să vorbim numai de 
oameni, când patima aceasta a jaluziei îşi arată marea 
ei putere chiar şi la animale, ba chiar şi printre copiii 
nevârstnici? căci de multe ori şi copilul rugat nu voieşte 
să se ducă la tată! său, ci stă pe loc cu îndărătnicie» 
pe când un alt copil, chiar neflmd d e z m e r d a t , fuge în 
braţele tatălui său fără să fi fost rugat. Dară acest fapt 
este rezultatul acelei patimi numită jaluzie, sau senti
mentul de rivalizare aţîţat între două persoane. Aceasta 
deci a făcut şi Dumnezeu cu Iudeii. Nu numai câ i-a 
rugat şi a întins şi mânile cătră dânşii, ci încă a aţîţat 
in ii şi patima jaluziei, căci pe cei mai inferiori decât 
dânşii — fapt care şi provoacă jaluzia —i-a introdus nu 
numai în bunurile lor, ci chiar în cele mai m ari şi mai
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trebuincioase, pc cari dânşii nici măcar prin vis nu şi 
le-au închipuit, ceiace contribue de a face patima mai 
m are şi mai tiranică. Dară dânşii nici aşâ nu s’au miş
cat. Deci cum a r  puteâ fl vrednici de iertare, după ce 
a ra tă  atâta  îndărătnicie? Insă apostolul nu spune chiar 
aşâ, ci lasă la conştiinţa auditorilor de a judeca faptul 
■din concluziunea celor vorbite, iară el pregăteşte prin 
cele ce urmează tot aceiaşi idee, cu obişnuită lui înţe
lepciune. Ceiace a  făcut şi în urmă, introducând antitheze 
şi asupra legei şi asupra ponorului, cari aveau în sine 
■o mai m are acuzaţiune decât era în realitate, iară în 
deslcgarea lor permiţând numai atâta cât credeâ şi pe 
cât îngăduiau împrejurările, ca astfeliu să facă cuvân
tul plăcut, tot aceiaşi face şi aici, scriind astfeliu: „Zic, 
■drept aceia (deci): au doară a lepădat, Dumnezeu 
pre poporul s ă u 1)? Să nu fie ! “ (Cap. 11, l). Pri
veşte cum el se preface ca nedomirit, ca şi cum ar 
începe acum vorba, şi punând această grozavă întrebare, 
odată cu răsturnarea ei face ca să fie bine primit şi 
ceiace urm ează; cu alte cuvinte, ceiace s’a încercat 
ca să ara te  prin toate cele vorbite în urmă, aceia 
face şi aici. Şi ce s’a încercat să arate ? Aceia, că 
ch iar de a r  fi cat de puţini cei mântuiţi dintre ludei, 
totuşi cuvintele făgăduiţii ei lui Dumnezeu au rămas 
întregi. De aceia nici n’a pus simplu „pre poporul său“ 
ci a  mai adaos: „pe care mai dinainte a cunoscut". 
După aceia adaoge şi dovada că n’a lepădat Dumnezeu 
peacest popor,şi zice: „Că şi eu Israilteansunt, clin 
sămânţa lui A b ra â m , din neamul lui Beniamin", 
eu, zice, Dascalul şi propoved ui torul. Dară fiindcă aceasta 
s ’a r  fi păru t ca contrară cu cele vorbite în urmă şi 
care zic: „Cine a crezut auzului nostru'1 şi „Toată 
ziua am întins mânile mele către neamul cel 
neascuîtătoriu şi împotrivă grăitoriu“ şi „vă voiu 
întărită, pre vot spre cel ce nu este neam“ — de 
aceia el nu s’a mulţămit numai cu tăgăduirea, şi nici

*) Notă. In ediţiunea pe care a  avut-o'în  vedere Sf.Chrisos- 
tom acest pasaj este precum u rm ează: «Zic, deci; au doară a le
pădat Dumnezeu pre poporul său pe care mai dinainte a cunoscut? 
Să nu fie !», pe când în ediţiunea noastră fr a z a : «.pe care mai dinainte 
a cunoscuta este întrodusa în vers. 2. (Trad).
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numai cu expresiunea „Să n u  fio“ , ci revine din nou 
dovedind acelaşi lucru şi zicând: „N’a lepădat D-zeu 
pre poporul său“ (Vers. 21. «Dară aici, zici tu, nu 
este dovadă, ci exprimarea părerei sale». Dară priveşte 
dovada cea dintâi şi cea după aceasta: cea dintâi este 
ca arata, că el este din neamul lui Israil, şi dacă ar fi 
trebuit ca toţi Iudeii să fie lepădaţi, apoi nici ei, Dasca- 
lul şi propoveduitorul, — căruia i s’a încredinţat predica, 
evangheliei în toată lumea, precum şi tainileşi întreaga 
iconomie — nu a r fi fost ales din acel neam. Aceasta este 
întâia dovadă, iară a doua urmează imediat în expre
siunea: „pre poporul său pre care mai ’nainte 
l-a cunoscut", adecă pe care’l ştia bine că este des
toinic de a primi şi credinţa, căci şi trei mii, şi patru 
mii, şi mii de mii dintre dânşii crezuse. Deci, ca să nu 
zică cineva: «Dară tu eşti poporul? şi fiindcă ai fost 
chemat tu, apoi întregul popor a fostchemat?»—de aceia 
a adaos: „n’a  lepădat pre poporul său, precare 
mai ’nainte i-a cunoscut11, ca şi cum a r ti z is:am 
împreună cu mine şi trei mii, am patru mii, am mii 
de mii. «Dară ce? Acesta este poporul ? Oare în'trei mii,, 
sau patru mii, sau in miile de mii se cuprinde sămânţa 
acea a lui Abraâm,care se asemăna cu stelele ccriului 
şi cu năsipul mărei? Şi astfeliu ne amăgeşti pre noi, 
şi aiurezi punând pe întregul popor în persoana ta, Şi 
a celor puţini de pe lângă tine? Aşâ dară ne-aî insuflat 
speranţe zadarnice, spunând că făgăduinţa s’a  îndepli
nit, pe când noi toţi suntem pierduţi, iară mântuirea este 
cu cei puţini ? Toate acestea sunt numai famfaronade 
şi mândrie, şi nu jmnem nici un preţ pe astfeliu de so
fisme». Ca să nu zică, deci, unele ca acestea, priveşte 
cum prin cele ce urmează pune deslegarea. Antithesă 
nu mai pune aici, iară în locul ei pune deslegarea pe 
care o pregăteşte din istoria veche a 'Iudeilor,

Şi care este deslegarea? „A u nu ştiţi, zice, de 
Elie ce zice scriptura? Cum se ruga lui Dumnezeu 
împotriva lui Israil zicând: Doamne! Pre Pro
rocii tei au omorît, şi altarele tale au surpat, 
şi eu am rămas singur, şi caută sufletul meu. 
Dară ce îi zice lui Dumiiezeescul răspuns? Lă- 
satu-mi-am mie şeapte mii de bărbaţi, cari nu
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şi-au plecat gcnunchile înaintea lui Baâl. Aşâ 
•dară şi în vremea aceasta, rămăşiţă dupre ale
g e r e a  eharului S’a  făcut". Ceiace el spune aici, 
accasta înseamnă: «nu a lepădat Dumnezeu pre popo
rul său, căci dacă l-ar fi lepădat n’a r fi ales pc nimeni 
-din acel popor, ia ră  dacă a  ales pe unia, aceasta în
seamnă că nu l-a lepădat». Şi cu toate acestea, zici tu, 
daca nu l-ar fi lepădat, a r fi ales pe toţi. «Nicidecum, 
răspunde apostolul, căci şi pe timpul lui Elie numai în 
cei şeapte mii s’a mărginit mântuirea, precum şi astăzi 
se găsesc mulţi cari au crezut. Dară dacă voi nu ştiţi 
accasta, nu este nimic de mirat, fiindcă şi Profetul acela, 
deşi bărbat atât de însemnat şi renumit, nu ştia nimic, 
ci Dumnezeu iconomisâ cele ale sale, fără să ştie Pro
fetul».

Tu, priveşte acum şi înţelepciunea apostolului, cum 
în dovedirea acestui fapt măreşte pe nesimţite şi acu- 
zaţiunea lor, căci pentru aceasta Ii-a amintit de întreaga 
mărturie, pentru ca să li dea pe ţaţa nerecunoştinţa 
lor, şi să arate că ii sunt tot aşâ, dupre cum au fost şi 
părinţii lor. Dacă nu a r fi avut acest scop, ci a r  fi cău
tat să li arate un singur lucru, că poporul se gă- 
seşteşiîn cei puţini, a r  fi spus că şi pe timpul lui Elie ră 
măsese numai şeapte mii,—acum însă el li citează întreaga 
m ărturie dela început. Peste tot locul el se sileşte a  arătă 
-ca nu este nimic străin dacă ii fac tot aşâ şi pe timpul 
lui Christos şi al apostolilor, căciaceastali este obişnuinţa 
lor. Şi ca să nu zică că ii au ucis pe Christos ca pe un 
înşelătoriu, şi pe apostoli îi alungă ca pe nişte amăgi
tori, pune la mijloc mărturia care zice: ,,D om ne!
Pre Prorocii tăi i-au omorît, şi altarele tale au 
surpat“. Apoi ca să nu facă cuvântul greoiu, el mai *
pune pe lângă m ărturia raportată şi o alta cauză, şi nu o 
produce, după cum a  făcut mai sus, voind a’i acuză, ci 
se încearcă de a probă altele, cu care ocazie îi lipseşte 
de orice iertare pentru faptele petrecute în urmă. Pri
veşte cât de mare este ac uzaţi unea, şi dela care anume 
persoană vine, căci nu este Pavel care acuză, nici Petru, 
lâcob şi Ioan, ci acela care eră mai mult adm irat de 
•dânşii, căpitenia Profeţilor, prietenul lui Dumnezeu, care 
atât de mult erâ râvnitoriu pentru dânşii, încât s ’a pre
dat şi foamei, care nici până astăzi încă n’a murit. Deci,
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ce zice acest profet? „Doamne! Pre prorocii tăi au 
omorît, şi altarele tale au surpat, şi eu am rămas 
Singur, ŞÎ Caută sufletul meu“. Şi ce a r  putea fi mai 
rău ca asemenea salbălăcie ? El trebuiâ a  se ruga, lui 
Dumnezeu pentru cei ce dejă erau încărcaţi de păcate, 
iară ii voiau să’l omoare, fapte care-i lipsesc', pe dânşii 
de ori-ce iertare. Nici foametea nu mai stăpâniâ, căci 
eră an îmbelşugat, ruşinea cea dinainte se uitase, demonii 
fusese ruşinaţi, şi puterea lui Dumnezeu se arătase, iară 
împăratul lor se umilise, şî totuşi ii cutezau a face astfeliu 
de nelegiuiri, trecând din omor în omor, şi ucizând pe 
dăscălii şi [>e cei ce căutau a li îndrepta apucăturile lor. 
Şi ce a r putea să zică? Nu cunivâşi Profeţii aceia erau 
înşelători ? Nu cumva şi aceia erau amăgitori ?■ Nu cumvâ 
nici pe aceia nu’i ştiau de unde sunt? Dară poate că 
va supărau cu prorociile lor, însă vă vorbiau şi cele 
bune. Dară cu altarele? Nu cumvâ şi acele vă supărau? 
Nu cumvâ şi ele vă întăritau ? Ai văzut cum ii au dat 
în totdeauna exemple de ceartă şi de batjocoră * De aceia 
Pavel scriind şi în alt loc (I. Thesal. 2, 14. 15) ziceâ: 
„Că aceleaşi aţi pătimit şi voi dela cei de un 
neam cu voi, precum şi aceia dela Iudei, cari 
şi pre Domnul lisus au omorît, şi pre prorocii 
lor, şi pre noi ne-au gonit, şi lui' Dumnezeu nu 
sunt plăcuţi, şi tuturor oamenilor stau împotrivă<;, 
ceiace fac şi acum, zice, căci şi altarele le-au surpat, şi 
pe proroci au omorît.

„Dară ce îi zice lui Dumnezeescul răspuns? 
Lăsa tu-mi-am mie şeapte mii de bărbaţi cari 
nu şi-au plecat gentinchile lui Baâ,l“. ş i ce relaţie 
pot aveâ aceste cuvinte cu împrejurările prezente? Au 
o mare relaţie, căci se dovedeşte de aici că Dumnezeu 
pururea obişnuieşte de a mântui pre cei vrednici, chiar 
şi dacă făgăduinţa a fost dată cătră neamul întreg. Iară 
aceasta a arătat-o încă dela început, zicând: „De ar fi 
numărul fiilor lui Israil ca năsipul mărei, rămă
şiţa se va mântui" şi „Dacă nu ni-ar fi lăsat 
noue Domnul Sabaoth sămânţă, ne-am fi făcut 
Ca Sodoma“. Tot aceasta o arată că se petrece şi 
acum, pentru care şi adaoge: „Aşâ şi în vremea
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aceasta remăşiţa dupre alegerea darului s’a făcut11 
(Vers. 5). Priveşte cum fiecare cuvânt îşi păstrează 
nobleţă sa, şi scoate )a lumină atât charul lui Dumnezeu 
cât şi recunoştinţa celor mântuiţi, căci când el zice 
„alegerea", prin aceasta a  arătat încercarea lor făcută 
de Dumnezeu, iară prin expresiunea, „darului11 se arată 
charul lui Dumnezeu.

„Şi de este dupre dar. nu este din fapte, 
că (atunci) darul n’ar fi dar, iară de este din 
fapte, nu este dai*, că (atunci) fapta n’ar fi faptă" 
(Vers. 6). Iarăşi se răscoală asupra îndărătniciei Iudeilor, 
şi îm preună cu cele vorbite până acum îi lipseşte şi 
prin aceste cuvinte de orice iertare. «Nu aveţi ce spune, 
zice, căci şi Profeţii vă chemau, şi Dumnezeu vă rugă, 
şi faptele strigau, şi jaluzia ce o băgase în sufletul 
vostru eră de ajuns spre a vă atrage spre el. Nu puteţi 
spune că cele poroncite au fost grele, şi de aceia n’aţi 
putut a vă apropia de el, că a pretins dela voi dovada 
de fapte, şi de succese grele, fiindcă cum v’a r fi pretins 
acestea Dumnezeu, în timp ce asemenea fapt a r fi astu
pat cu lotul charul său?» Acestea le-a spus apostolul, 
voind a li arăta că' doriâ foarte mult ca ii să se mântu
iască, şi că în asemenea caz nu numai mântuirea lor 
a r  înainta cu uşurinţă, ci şi slava lui Dumnezeu a r fl 
mare, căci s’a r dovedi atunci filantropia lui. «De ce te 
temi a te apropia, zice, dacă nu’ţi cere fapte? De ce 
te împotriveşti şi te îndărătniceşti, când. char ui îţi stă 
în ajutoriu, şi nu’ţi mai pune înainte legea, înzadar şi 
fără scop? Nici dela lege nu te vei mântui, în acelaşi 
timp şi darul lui Dumnezeu îl necinsteşti, căci dacă 
stăruieşti cu îndărătnicie a te mântui prin lege, prin 
aceasta tu desfiinţezi darul lui Dumnezeu». După aceia 
apoi, ca să nu se pară acest fapt ciudat şi străin, prin 
anticipaţie el spune că şi acei şeapte mii de pe timpul 
lui Elie au fost mântuiţi prin char, căci când el spune 
că: „Aşâ şi în vremea aceasta rămăşiţa dupre 
alegerea darului s’a făcut", prin aceasta arată că 
şi aceia s’au mântuit prin char. Şi nu numai aceasta, 
ci şi expresiunea „lăsatu-mi-am mie" tot acest lucru 
il învederează, adecă că Dumnezeu a contribuit cu cea 
mai m are parte la mântuirea lor. «Dară dacă mântui
rea se acordă prin char, zici tu, de ce nu ne-am mân
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tuit cu toţii?». Pentru că nu aţi voit, fiindcă chiar charul, cu 
toate că e char, mântuleşte numai pe cei ce voiesc," 
iară nu şi pe cei ce nu voiesc şi’l dispreţuiesc, pe cei 
ce’J rezboiesc şi i se împotrivesc necontenit.

Ai văzut cum prin toate acestea el a dovedit că 
„nu a căzut cuvântul lui Dumnezeu" ? Făgăduinţa 
Jui Dumnezeu a venit la cei vrednici, şi ca aceştia deşi 
puţini la număr, totuşi se pot numi poporul lui Dum
nezeu. Şi deşi chiar pe la începutul epistolei a  spus 
aceasta cu multă putere prin expresiunea: „Că Ce este 
dacă n’au crezut unia?“ şi deşi nu s’a mărginit 
numai aici, ci a adaos imediat: ,,Ci fie Dumnezeu 
adevărat, şi tot omul mincinos", — totuşi şi in 
pasajul ce ni stă de faţă, el acelaşi lucru il învederează, 
arătand pe deoparte puterea char ui ui, iară pe dea! ta 
că acest char pururea mântuieşte pre cei buni şi pierde 
pre cei răi.

*) Deci iubiţilor, să mulţămim lui Dumnezeu, că 
noi suntem dintre cei mântuiţi, şi că neputând a ne 
mântui din fapte, am fost mântuiţi prin darul lui Dum
nezeu. Dara mulţămind, noi să nu facem aceasta numai 
cu cuvintele, ci şi cu lucrurile, şi cu faptele. Căci atunci 
este mulţămire adevărată, când noi facem toate acelea 
prin cari Dumnezeu urmează a se slăvi, şi când fugim 
de acelea de cari ne-am izbăvit. Daca noi batjocorind 
pe împăratul a  toate, şi în loc să fîm pedepsiţi am 
fost cinstiţi prin marea lui filantropie, apoi îţi poli 
închipui câta nerecunoştinţa am aveă faţă de dânsul 
batjocorindu-1 şi după aceasta. Atunci de sigur că vom 
fî pedepsiţi cu cea mai mare pedeapsă pentru asemenea 
nerecunoştinţa, ba încă mai aspră decât cea dintâi. 
Batjocora dinainte nu ne-ar arătă atât de nerecunoscă
tori, ca cea după cinstea şi îngrijirea tui cea mare pentru 
noi. Să fugim, deci, de acelea de care ne-am izbăvit, 
şi nu numai cu gura să’i mulţămim, ca nu cumvâ să 
se zică şi de noi: „ P o ja ru l  acesta cu buzele m ă 
cinsteşte, iară cu inima este departe de mine" 
(Isaia 29, 13). Căci cum nu este absurd, când ceriu- 
rile spun slava lui Dumnezeu, iară tu, pentru care s’au 
făcut ceriurile cari ’l slăvesc, săvârşăşti astfeliu de fapte

l) Partea morală. Despre mulţămire* (Veron).

3825
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prin cari se defaimă de alţii Dumnezeu care te-a făcut 
pre tine? De aceia nu numai cei ce defaimă pe Dum
nezeu sunt răspunzători, ci şi tu vei fi răspunzători u şi 
vrednic de osândă. Nici ceriurile nu slăvesc pc Dum
nezeu slobozând din ele glas, ci prin privirea lor pregă
tesc pe alţii de a’l slăvi, şi cu toate acestea se zice că 
ele spun slava Iui Dumnezeu. Tot aşâ şi cei ce petrec 
o viaţă minunată, chiar dacă tac ii slăvesc pe Dumnezeu, 
fiindcă prin tr’înşii mulţi ai ţii îl slăvesc. Nu atât este 
adm irat Dumnezeu prin ceriu, pre cât e de admirat 
prin viaţa cea curată a omului. De aceia când noi vor
bim cu Elinii, nu punem la mijloc ceriul, ci pe oameni, 
cari deşt se găsau mai rău decât fiarele sălbatece, totuşi 
el i-a îmblânzit şi i-a făcut a  fl asemenea cu îngerii. 
Şi când noi Ii vorbim de această prefacere a omului, 
prin aceasta li-am astupat gurile lor. Căci omul este 
cu mult inai superior decât ceriul, şi poate a ’şi câştiga, 
sau mai bine zis poate a’şi face sufletul său mai stră
lucit decât fru ninse ţa ceriului. Ceriul, deşi a fost privit 
a tâta  vreme, totuşi n’a convins aşâ de mult pe om, în 
timp ce Pavel predicând pe un timp foarte scurt a 
a tras  la sine întreaga lume, fiindcă el îşi câştigase un 
suflet nu mai pre jos de ceriu, care a putut sâ atragă 
pe toţi: Vrednicia .şi valoarea noastră nu însamnă 
nimic nici chiar pe pământ, pe când acea a lui Pavel 
este mai covârşitoare şi decât ceriurile, căci ceriul îşi 
păstrează intacte limita şi regula stabilită de Dumnezeu, 
în timp ce înălţimea sufletului lui Pavel a  întrecut şi 
ceriul, căci el convorbeşte cu însuşi Christos. Dară şi 
frumuseţa acelui suflet erâ atât de strălucitoare, încât 
însuşi Dumnezeu a proclamat-o. Când s’au făcut stelele 
de pe ceriu îngerii le-au admirat, însă pe Pavel l-a 
adm irat însuşi Dumnezeu, zicând: ,,Vas al alegerei 
îmi este mie acesta11 (Fapt. 9, 15). Ceriul deseori 
este acoperit de nori, pe cana sufletul lui Pavel nici-o 
ispită nu a fost în stare să’l acopere, ci chiar în timpul 
vijeliei el se ară ta  mai strălucit decât cea mai frumoasă 
miază-zi, şi lumină ca şi mai ’nainte de a  veni peste 
dânsul norii ispitelor; căci soarele ce .lumină în tr’însul 
nu slobozâ raze de acelea cari pot fi întunecate de năvala 
ispitelor, ci atunci el străluciă mai mult încă. De accia îi 
şi ziceâ lu i: „Destul este ţie darul meu, că puterea 
mea întru neputinţe se săvârşaşte-1 (II Cor. 12, 9).
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Să’l râvnim deci pe dânsul, iubiţilor, şi atunci, de 
am voi, ceriul acesta pe care îl privim, na va preţul 
nimic faţă de noi, şi nici soarele, ba nici lumea întreagă, 
căci toate acestea s’au făcut pentru noi? iară nu noi 
pentru ele. Sa arătăm  că suntem vrednici făcându-se 
acestca pentru noi, căci dacă ne vom arătă nevrednici 
de acestea, cum vom puteâ fi vrednici de împăratul a 
toate? Fiindcă toţi acei ce trăiesc defăimând pe Dum
nezeu, nevrednici sunt de a privi soarele, nevrednici 
sunt cei ce’l defaimă pre el de a se bucură de făpturile 
care’l slăvesc, pentru că şi fiul care defaimă pe tatăl 
său, este nevrednic a se bucură de slujba servitorilor 
celor rneritoşi. De aceia toate făpturile sale se vor bu
cură de mare slavă, iară noi vom suferi pedeapsă şi 
osândă. Câtă ticăloşie nu a r fi, ca făptura cea făcută 
pentru tine sa se transforme în libertatea fiilor lui Dum
nezeu, iară noi făcuţi fii ai lui Dumnezeu să' fim tri
mişi în gheena şi în pierzare din cauza trândăviei noa
stre celei mari, şi în locul nostru sa se bucure făptura 
de acea fericire nepovestită 1

Deci, ca nu cumvâ să se întâmple aceasta, noi cei 
ce am dobândit un suflet curat, să’i păstrăm tot curat, 
sau mai bine zis, să întindem mai mult încă splendoa
rea lui, iară cei ce avem un suflet murdar, să nu ne 
desnădăjduim, dupre cum şi zice: ,,De vor fi păca
tele voastre ca mohorăciunea, ca zăpada Ie voiu 
albi, iară de vor fi ca roşala, ca lâna Ic v©iu 
albi“ (Isaia 1, 18). Când Dumnezeu făgăduieşte cevâ, tu 
nu te îndoi de loc, ci fa toate acelea prin cari ai puteâ 
apucă şi atrage Ia sine-ţi acele fagăduinţi. Te-au împre
surat poate mii de rele şi de păcate? Şi ce urmează de 
aici? încă nu te-ai dus până acum în iad, unde nimeni 
nu se va mai puteâ mărturisi şi pocăi, încă priveliştea 
acea îngrozitoare nu s’a desfăşurat, şi tu eşti afară de 
primejdie, şi poţi încă ca în lupta cea mai de pe urmă 
să te nucuri de biruinţă. încă nu ai ajuns acolo, ca să 
auzi ceiace i s’a spus bogatului: „Prăpastie mare 
este între noi şi voi" (Luca 16, 26). încă nu a  venit 
mirile, ca să se teamă cineva de a’ţi da untdelemn, pen
tru candela ta, ci poţi încă cumpără şi strînge în ma: 
gazie. încă nu este până acum nimeni care să zică- 
„Nu cumvâ nu ni va ajunge noue şi vouă"
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(Math. 25, 9), ci sunt încă mulţi vinzători, cei goli, cei 
flămânzi, cei bolnavi; cei ce stau in temniţi, Hrăneşte 
pe aceia, îm bracă pe aceştia, cercetează pe cei bolnavi 
şi în temniţă, şi atunci vei dobândi untdelemn mai mult 
decât izvoarele de apă. încă n’a sosit ziua iconomului 
aceluia din evanghelie, şi de aceia întrebuinţează timpul 
cu folos, şi fă ca şi acela, adecă taie datoriile (anulează 
datoriile) altora cătră tine, şi celui ce’ţi datoreşte o sula '
dc măsuri de untdelemn zi-i: ,,ia—ti zapisul tău, şî 
şezi curând de scrie cincizeci“ (Luca 26,6). Aceasta 
fă-o şi cu banii, şi cu cuvintelc, şi cu toate celelalte, şi 
imiteaza pe iconomul acela; aceasta sfătuieşte şi pe ru
dele tale să o facă, aceasta fă-o şi tu însuţi. încă eşti 
stăpân de a grăi aşâ, încă n’ai ajuns la nevoea d ea  rugă 
pc altul, ci ai puterea de a  sfătui şi pe alţii, şi pe tine 
singur. Când te vei duce acolo, nu te vei mai puteâ fo
losi de nimic din acestea, şi cu drept cuvânt, căci dacă 
ai avut la îndămână un termin atât de lung, şi totuşi 
ii’ai folosit nici pe alţii, şi nici pe tine măcar, cum te 
vei puteâ bucură de asemenea char tocmai atunci când 
te găseşti în mânile judecătoriului ?

Toate accstea, deci, rumegându-le cu mintea noas
tră, să ne interesăm din toate puterile de mântuirea 
noastră, şi să nu trădăm ocazia favorabilă ce ni se pre
zintă în viaţa aceasta. Este cu putinţă de a mulţămi 
lui Dumnezeu chiar şi la răsuflarea cea mai dc pe urmă.
Este cu putinţă tle a izbutii în aceasta şi prin testa
mentul ce-1 facem,—de sigur că poate nii tocmai aşâ ca 
cum a r  fl fost dacă eram încă în viaţă,—cu toate aces
tea este cu putinţă. Cum, şi în ce feliu? Dacă treci pe 
Christos printre moştenitorii tăi, şi dacă îi Iaşi şi lui 
parte din toată averea. Nu l-ai hrănit pe el pe când te i
găsiai în viaţă? Măcar când te duci de aici, şi când nu 
mai eşti slâpân, m ăcar atunci dă şi lui din ale talc, 
căci el este filantrop, şi nu se va cerţii cu tine pentru 
aceasta. Fără îndoială că dorinţa cea mai marc a lui 
era, ca tu să’l hrăneşti pe când erai in viaţă, când şi 
plata îţi eră mai mare,—dară dacă n’ai făcut aceasta, 
apoi cel puţin vină măcar de astă dată, şi lasâ-1 îm
preună inoştenitoriu cu copiii tăi. Iară dacă pregeţi a 
face aceasta, apoi gândeşte-te că Tatăl lui te-a făcut pe 
tine îm preună moştenitoriu cu dânsul, şi sfârşeşte cu 
neomenia ta. Ce răspuns vei putea dă, când tu nu l-ai
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lăsat nici măcar împreună moştenitoriu cu copiii tăi, 
pe dânsul care te-a făcut pe tine moştenitoriu ceriu ri- 
lor, şi carc s’a  jertfit pentru tine? Deşi el toate cele ce 
a  făcut, nu le-a făcut din vre-o datorie, ci din dragoste, 
pe când tu, după atâtea binefaceri, eşti datoriu lui. Dară 
deşi laptele sunt aşa, totuşi el, ca şi cum a r  primi un 
dar dela tine, şi nu ca cum ai fi daţoriu, primeşte cu 
dragoste şi te încununează, deşi ceiace a r primi dela 
tine este al său. Deci, dă-i lui averea care’ţi este la urmă 
netrebuitoare, dă-i din acelea asupra cărora nu mai eşti 
stăpân, şi el îţi va da ţie împărăţia ceri uri lor care’ţi 
va fi de folos pentru totdeauna, şi pe lângă dânsa îţi 
va hărăzi şi altceva, adecă va purta grija celor din urma 
ta. Dacă el va fi împreună moştenitoriu cu copiii tăi, va 
uşura poziţiunea orlănilor, va împrăştia intrigile, va 
împiedecă pagubele, va astupă gurile clevetitorilor, şi 
dacă copiii tăi nu vor putea ocroti cele hotărîte de tine 
prin testament, el le va ocroti şi nu va lăsă ca să se 
strice testamentul. Şi dacă tu îi îngădui şî aceasta, el 
va împlini lipsurile pentru toate cele scrise dela dânsul, 
şi încă cu multă osârdie, pentru ca a fost cinstit odată 
că l-ai trecut între moştenitorii făi.

Lasă-l, deci, pe dânsul moştenitoriu, căci la dânsul 
te vei duce, şi el are a te judecă pentru toate cele ce 
ai făcut aici pe pământ. Dară sunt unia atât de mişei, 
încât deşi n’au copii, totuşi nu vor să facă aşa, ci mai 
degrabă primesc să împartă avevile lor părăsiţilor şi 
linguşitorilor, lui X sau lui Z, decât să lase lui Chris- 
tos care i-a făcut atâta bine. Şi ce a r puteâ fi mai (lo
bi tocesc ca aceasta? Pe unia ca aceştia chiar de i-ai 
compară cu animalele sau cu petrele, totuşi nimic nu 
vei puteâ spune lămurit despre prostia şi nesimţirea 
lor, şi nu ai găsi o icoană fidelă, care să poată repre
zenta mania şi nebunia lor. De ce iertare se vor în
vrednici aceştia, dacă fiind în viaţă nu l-au hrănit, şi 
nici când urmează a se duce la dânsul nu voiesc a’i 
hărăzi măcar cât de puţin din averile lor, cărora nici 
nu mai sunt stăpâni )a urmă, ci se poartă atât de duş
măneşte fată de dânsul, încât nu vor a’l împărtăşi chiar 
din cele ce li sunt nefolositoare? Şi nu vezi câţi oameni 
nu s’au învrednicit nici măcar de un sfârşit bun, ci s’au 
dus de aici răpiţi năprasnic? Pe tine te-a făcut Dum
nezeu ca să, iconomiseşti toate cele ale casei tale, sa în
drepţi pe cele cuvenite, şi să te îndeletniceşti de cele
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trebuitoare; apoi atunci ce cuvânt de îndreptare vei 
aveâ, când şi după ce ai primit dela dânsul un astfeliu 
de char, trădai bine-facerea şi stai cu totul dimpotrivă 
.credinţei strămoşilor tăi? Aceia şi fiind în viaţă vin
deau toate ale lor şi le duceau la picioarele apostolilor, 
iară tu nici chiar când încetezi din viaţă nu îm părtă
şeşti cu cevă pe cei cc au nevoie. De sigur că e mult 
mai bine de a îndreptă foamea şi sărăcia pe cât timp 
eşti în viaţă, căci aceasta îţi dă, şi un mai mare curaj: <
— dară dacă nu voieşti să faci aşâ, cel puţin când mori 
fa ceva nobil, care deşi nu poate fi dovada unei m ari 
dragoste cătră Christos, totuşi este o dragoste oarecare.
Căci dacă nu vei avea întâetale printre oile ce vor stă 
deadreapta lui, totuşi nu e puţin lucru şi acela de a  te 
găsi printre dânsele şi a nu fi la un foc cu caprele cele 
deastânga. Şi dacă nu faci nici aceasta; dacă nici frica 
de moarte, nici faptul ca la urmă averile tale îţi sunt 
netrebuitoare, nici siguranţa în care ai lăsâ copiii tai 
şi nici faptul că prin aceasta ţi-a,i depozită acolo mai 
dinainte iertarea greşalelor, — dacă, zic, nimic din acestea 
nu te mişcă, apoi atunci ce cuvânt a r  mai puteâ să te 
convingă ca să fii filantrop?

De aceia vă rog, ca mai cu samă pe cât timp ne 
aflam în viaţă, să lăsăm celor nevoiaşi cât mai mult din 
averile noastre; dară dacă a r fi unii atât de mici de su
flet, încât să nu se înduplece dc a face aşâ, cel puţin 
m ăcar de silă facă-se filantropi. Când trăiai ca şi cum 
riemuritoriu, te ţineai strîns de toate cele existente; dară 
acum, după ce ai aflat că eşti muritoriu, cel puţin de 
asta-dată sfârşeşte cu acea credinţă, şi cugetă ca mu
ritoriu despre cele ale tale, şi mai cu sama că ai a te 
bucurâ dc o viaţă nemuritoare. Dacă poate este greoiu 
iucru de a vorbi aşâ dupre cum vom vorbi; daca cele 
ce vom spune sunt încărcate cu frică şi groază, totuşi 
sunt trebuitoare a  le vorbi. De aceia îţi zic : numără 
printre robii tăi şi pe Christos. Liberezi pre robii tăi?
Liberează şi pe Christos de foame, de nevoie, de închi
soare şi de golătate. Te-ai cutremurat auzind acestea?
Insă să te cutremuri şi mai tare, când nici aceasta n’o. 
faci. Aici te-au am orţit cuvintele ce le-am spus; dară 
când te vei duce acolo, şi vei auzi şi mai grozave decât 
acestea, şi când vei vedeă acele munci nesfârşite, atunci 
ce vei zice ? La cine vei aflâ scăpare ? Pe cine vei chemâ 
în ajutoriu ? Pe Abraâm ? Dară el nu te va auzi. Pe
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acele fecioare? Dară nici ele nu te vor auzi, şi nici nu’ţi 
vor da unt de lemn. Poate pe tatăl sau pe bunicul tău ? 
Dară şi dintre aceştia niciunul nu va fl stăpân, chiar 
de a r fi şi sfint, ca să poată dezlega hotărîrea aceia* 
Toate acestea, deci, cugetându-lo în mintea ta, roagă pe 
cel ce singur este Domnul şi stăpânul tău, pe cel ce 
singur poate a şterge zapisul tău, şi a stinge văpaea 
aceia, roagă-1, zic, şi îmblânzeşte-1 hrănind pe cei flă
mânzi şi îmbrăcând necontenit pe cei goli, ca astfeliu 
şi de aici să te duci întovărăşit de speranţe bune, ş l  
acolo fiind să te bucuri de veşnicile bunătăţi. Cărora 
fie cu toţii a ne învrednici, prin  charul şi filantropia 
Domnului nostru lisus Christos, căruia împreună cu 
Tatăl şi cu Sf. Duch, se cade slava în vecii vecilor» 
Amin.

O M I L I A  X X

„Ce dară1) (vom zice)? Ceiace caută Israil, 
aceia n’a nimerit; iară alegerea a nimerit, iară 
ceilalţi s’au împetrit“ (Cap. 11, 7).

A spus că Dumnezeu n’a lepădat pre poporul săur 
şi arătând modul neîepădărei iarăşi se refugiază la Pro
roci, iară după cc dovedeşte prin tr’ânşii că cea mai mare 
parte dintre Iudei s’au pierdut, ca să nu se pară că de 
aici scoate o nouă învinovăţire asupra ior, şi că se atinge 
de dânşii ca duşman, aleargă din nou ia David şi Ia 
Isaia, spunând: „Precum s’a fost scris: datu-li-a 
lor Dumnezeu duch de umilinţă" (Vers, 8). Dară 
e mai bine de a luă vorba dela început. După ce a  spus 
de cele petrecute pe timpul lui Elie, şi a arătat ce este 
charul, a adaos imediat: „Ce dară (vom zice)? Ceiace 
caută Israil, aceia n’a nimerit". Expresiunca a- 
ceasta nu este a unui om ce întreabă, ci a unuia ce

') Notă, In ediţiunea avută In vedere de Sf. Chrisostom acest 
pasaj este a ş â : „Deci, ce este. ceiace caută Israil, (şi) aceasta n ’a ni
merii ?“ Mi se pare că întrebarea pusă astfeliu, iară nu ca In edi
ţia noastră, clarifică mai bine chestiunea. (TracL).
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acuză. «Cu sine singur, zice, se luptă Iudeul, căutând 
dreptatea, pe care nu voieşte a  o luă». Apoi lipsindu-i 
iaraşi de orice iertare, ara tă  nerecunoştinţa lor chiar dela 
acei cari au luat dreptatea, căci zice: „Iară alegerea 
a nimerit**. Prin urm are şi aceia îi condamnă pe dânşii, 
ceiace şi Christos zicea.: „Dacă eu CU Belzebub SCOt 
dracii, fiii voştri cu cine scot ? Pentru aceasta 
ii vor fi vouă judecători*' (Luca 11, 19). Pentru ca 
nimeni să nu învinovăţască natura faptului, ci numai 
intenţiunea lor, de aceia arată şi pe cei ce au nimerit. 
De aceia apostolul şi cuvintele le întrebuinţează cu multa 
emfază, arătând şi charul de sus, în acelaşi timp însă 
şi sirguinţa acelora. Când el spune ca ,,a nimerit“, 
nu desfiinţează prin aceasta liberul arbitru, ci voieşte a 
arată măreţia bunurilor, şi că numai partea cea mai 
mare de acţiune a fost a charului, iară nu totul. Şi prin
tre noi este obiceiul de a zice : «cutare a nimerit, cu
tare a aflat, sau a găsit» când faptul i-a adus vre-un 
câştig mare. Aşâ dară dacă aceia au nimerit, aceasta 
n’a rezultat din ostenelile omeneşti, ci partea cea mai 
mare din acea acţiune a fost a darului Dumnezeesc.

„Iară ceilalţi s’au împetrit“. Priveşte cum el 
tocmai acum s'a încurajat ca să spună cu propria sa 
voce despre scoaterea celorlalţi din rândul celor cc au 
nimerit, căci dacă a spus şi mai sus de aceasta, el a 
pus atunci la mijloc pc Prorocii cari învinovăţau, pe 
cand aici îşi exprim ă propria sa hotărire. Dara el nu 
se mulţămeşte cu hotărîrea sa numai, c i‘iarăşi intro
duce pe Isaia Prorocul, fiindcă după ce a zis: „s’au 
împetrit**, imediat adaoge: „Precum este scris : 
datu-li-a lor Dumnezeu duch de umilinţă1* (Vers. 
8). Şi de unde oare a  fost acea îm petri re? De sigur că 
a  spus cauza şi prin pasajele din urmă, cu care ocazie 
a  aruncat totul în sarcina lor, arătând că ceiace au 
suferit a provenit numai din îndărătnicia lor zadarnică,
— dara o ara tă  şi aici. Căci când zice: „OCtli Ca Să nu 
vază, şi urechi ca să nu auză“, nimic alta nu în
vederează decât că defaimă intenţiunea lor cea îndă
rătnica şi iubitoare de ceartă zădarnică'. Pentru că deşi 
aveau ochi cu cari puteau să vadă minunile, şi urechi 
cu cari să audă acea învăţătură minunată, totuşi nici

4
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de unele din acestea n’au făcut uz dupre cum trebuia. 
Expresiunea „li-a dat/1 de aici, să nu o înţelegi ca 
■acţiune, ci ca îngăduinţă din partea lui Dumnezeu, De- 
asemenea şi expresiunea „umilinţă11 dc aici, arată în
clinarea sufletului spre mai rău, înclinare ce ţine su
fletul nevindecat, neîndreptat şi neschimbat, după cum 
şi aiurea zice Da vid : ,,Ca să cânte ţie slava mea, 
şi nu mă voiu mâhni" (Ps. 29, 13), adecă «nu’mi 
va pareă rău, nu mă voiu schimba, nu voiu căuta, să 
fug». Aşâ dară, dupre cum cel umilit prin evlavie nu 
s ’a r puteâ schimbă cu uşurinţă, tot aşâ şi cel umilit de 
răutate nu s’a r puteâ preface cu uşurinţă. Prin urmare 
expresiunea „duch de umilinţă11 din acest pasaj, 
(iîvsfiţj.'* v,aiav6£={oc) nimic alt nu însamnă, decât a se îm- 
petri, a se înţepeni undeva, şi a se pironi acolo, ast
feliu că prin această expresiune apostolul arată ncle- 
cuirea, sau mai bine zis greutatea cea mare în schim
barea parerei lor.

Deci după ce arată că ii vor luă cea mai aspră 
pedeapsa pentru această necredinţă a lor, iarăşi aduce 
la mijloc pe Prorocul care ameninţă cu deacestea, care 
dealtfeliu s’au şi îndeplinit întocmai: „Facă-sc, zice, 
masa lor spre cursă, şi spre laţ, şi spre smin- 
teală“ (Vers. 9), adecă trufia lor; «trufia ior, zice, să 
li prefacă toate cele bune, să’i piarză, şi ii să devină 
lesne de cucerit pentru toţi». Iară mai departe arată că 
ii sufăr acestea, ca sa’şi plătească păcatele, căci zice: 
„şi spre răsplătire Ior“.

„Intunece-se ochii ior ca să nu vază, şi spi
narea lor de tot o gârboveşte'1 (Vers. 10). Oare şi. 
acestea mai au nevoie de vre-o explicare? Oare nu 
sunt destul de lămurite chiar şi pentru cei mai proştii 
Dară mai ’nainte de cuvintele noastre, însăşi desfăşu
rarea împrejurărilor mărturiseşte prin anticipaţie cele 
vorbite. Căci când au devenit ii uşor de cucerit? Când 
Ii s’a gârbovit aşâ spinarea lor? Când au suferit ii o 
aşâ robie? Dară ceiace este mai mult, că nici nu va fi 
vreodată încetarea acestor rele, ceiace dealtfeliu şi 
Profetul a dat să se înţeleagă, căci nici n’a zis simplu 
«spinarea lor gârboveşte-o», ci „gârboveşte-o de tOt‘\  
adecă pentru totdeauna (8[ajrtmoţ o6y>w;jl$qv)* Dară dacă
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bitoriului, adecă ce se încerci el sa dovediască prin aceste 
cuvinte, ceiace pururea rog dragostea voastră de a  avea 
în băgare de samă. Gând noi vom primi totdeauna cele 
vorbite cu un astfeliu de gând, apoi nicăiri nu vom 
vedea vre-o greutate. Principalul în acest pasaj este, de 
a  dărâm a uşurinţa şi trufia căpătate din cele vorbite 
aici de cătră cei dintre ginţi, căci astfeliu şi aceştia 
mai în siguranţă vor rămânea în credinţa, în văţându-se 
-a fi modeşti, în acelaşi timp şi cei dintre Iudei izbăvin- 
du-se de desnădăiduire. mai cu dragoste se vor apropia 
de char.

Aşa dară căutând numai la acest scop, să auzim 
toate cele vorbite prin  acest pasaj. Deci ce spune apos
tolul? Şi cum a dovedit că ii n’au căzut cu desăvârşire, 
încât să nu se mai poată îndreptă, şi nici că au fost 
scoşi până în sfârşit din numărul celor aleşi ? Aceasta 
a  doyedit-o apostolul dela ginţi, zicând astfeliu: „Ci prin 
poticnirea lor mântuire s’a făcut neamurilor, ca 
să le râvniască pre ele“. şi cuvântul acesta nu este 
numai al său, ci şi parabolele din evanghelii tot aceasta
o arată. Căci şi cel ce a  făcut nuntă fiului său, a che
mat pre cei de pre la respintii numai atunci, când cei 
chemaţi din capul locului n’au voit să vină; şi cel c e a  
sădit vie, numai după ce lucrătorii au ucis pe moşte
nitoriu a  chemat alţi lucrători şi ii-a dat lor via. Dară 
Christos chiar şi tară parabole li zicea: „N’am fost 
trimis, fără numai cătră oile cele pierdute ale 
casei lui Israil'1, iară Cătră Hananianca care stă- 
ruiâ de dânsul ca să’i vindece pe fiica sa, zicea: ,,Nu 
■este bine a luă pânea fiilor şi a o aruncă, câ
nilor" (Math. 15, 24. 26). Dară şi Pavel zicea Iudeilor 
-cari se împotriveau: „Vouemai întâi era trebuinţă 
a  se grăi cuvântul lui Dumnezeu, iară de vreme 
■ce îl lepădaţi pre el şi nevrednici vă judecaţi 
pre voi de viaţa cea veşnică, iată ne întoarcem 
la neamuri" (Fapt. 13, 46). Prin toate acestea se arată, 
că urm area firească a  faptelor eră astfeliu, ca ii să se 
apropie cei întâi, şi numai după aceia, cei dintre nea
muri ; — dară fiindcă ii n’au crezut, apoi s’a întors in
vers ordinea lucrurilor, aşâ că şi necredinţa ca şi po
ticnirea lor au iacut ca cei dintre neamuri să se întro-



O m i l i a  x x 333

ducă mai ’ntâiu. De aceia zice: „Că poticnirea lor 
mântuire s’a făcut neamurilor, ca să le râv- 
niască pre ele“. Dară dacă faptul acesta îl spune ca 
fiind dejâ petrecut mai dinainte, tu să nu te minunezi, 
fiindcă apostolul voieşte a mângâia sufletul lor cel rănit. 
Ceiace el spune aici, aceasta msamnă: A venit la ii 
lisus şi nu l’au primit, deşi au făcut mii de minuni, ba 
încă l-au şi răstignit; — la urm a a atras cătră dânsul 
pe ginţi, ca cel puţin cinstea acordată acestora să li 
aţiţe amorţirea şi nesimţirea lor, şî prin jaluzia aceasta, 
aţîţată în ii, să’i poată convinge de a se apropia. Întâi 
trebuiâ a fi primiţi aceia şi numai după aceia şi noi, 
dupre cum ziceâ: „Puterea lui Dumnezeu este spre 
mântuire tot celui ce crede, Iudeului întâi şi 
Elinului", dară fiindcă dânşii au fugit, apoi noi cei 
de-al doilea am devenit întâi. Ai văzut câtă cinste li scoate 
şi din acest fapt? întâi, căci zice că noi atunci am fost 
chemaţi, când ii n’au voit; al doilea, că noi de aceia 
am fost chemaţi, ca nu numai noi să ne mântuiin, ci 
ca. şi dânşii râvnind mântuirea noastră să se facă mai 
buni. Dară ce? Oare noi n’am fi fost chemaţi şi mân
tuiţi? Nu am fi fost, decât numai în rândueala cuve
nită. De aceia şi când a trimis pe ucenici, nu li-a zis 
simplu: «mergeţi cătră oile cele pierdute ale casei lui 
Israil», ci: „mai vârtos mergeţi cătră oile cele 
pierdute ale -< asei lui Israel“ (Math. 10 ,6), arătând 
că după aceasta trebuie a merge şi cătră neamuri. Dea- 
semenea şi Pavel n’a  zis simplu: «că voue eră de tre
buinţă de a grăi cuvântul lui Dumnezeu», ci „VOue 
era de: trebuinţă mai ’ntâi de a g r ă i  cuvântul 
lui Dumnezeu", arătând că numai al doilea eră a se 
grăi şi noue acest cuvânt. Acestea se făceau şi se spu
neau, ca nu cumvâ aceia să aibă un motiv neruşinat, 
ca cum a r fi fost trecuţi cu vederea, şi din această cauză 
să nu crcadă. Acestea toate ştiindu-le Christos mai di
nainte, a venit totuşi cătră dânşii cei întâi.

„Şi de vreme ce poticnirea lor esie bogă
ţie lumii, şi împuţinarea lor bogăţie neamurilor, 
cu cât mai vârtos împlinirea lor" (Vers. 12) f Aici 
vorbeşte spre nlulţămirea lor, fiindcă de a r  fi căzut ii 
de mii de ori, neamurile tot nu s’a r fi mântuit, dacă nu
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ară tau  credinţă, după cam nici ii nu s’a r fl pierdut, 
dacă nu s’a r  fi arătat necredincioşi, şi nu s’a r  fl îndă
rătnicit. Dară, dupre cum am  zis, apostolul îi mângâe 
pre dânşii căzuţi dejâ, şi se sileşte cu prisosinţă chiar 
de a’i încuraja pentru mântuirea lor, dacă a r  voi să se 
schimbe. «Că dacă atunci, zice, când aceia s’au potic
nit, a lat de mulţi s’au bucurat de mântuire, şi daca fiind 
scoşi aceia, în locul lor au fost chemaţi atâţia, apoi poţi 
pricepe ce a r  fi când ii s’a r  întoarce la Dumnezeu». 
Dară n’a zis chiar aşâ. N’a zis: «cu cât mai vârtos în
toarcerea lor, sau schimbarea lor, sau succesul lor», ci 
„cu câ.t m ai vârtos îm p lin irea  lo r“ , adecă când 
toţi a r voi să intre în rândul celor chemaţi. Aceasta a 
spus-o, arătând că şi atunci partea cea mai m are de 
acţiune va fi a  charuluî, şi a darului lui Dumnezeu, sau 
mai bine zis, aproape totul va fl al charuluî.

„Că vouă zic, neamurilor, întru cât sunt eu 
neamurilor Apostol, slujba mea o slăvesc, ca 
■doară aşi face trupul meu să râvniască, şi să 
mântuesc pre oarecari dintre dânşii" (Vers. 13. 
14). Iarăşi se sileşte ca să se izbăvească de bănuiala lor. 
Şi s’a r pareă că prin aceste cuvinte el ceartă pe cei 
dintre ginţi, şi umilindu-li cugetul lor, încetul şi pe ne
simţite aţîţă pe Iudeu. Şi umblă în toate părţile cău
tând ca să-i liniştească şi să-i mângâe de pierzarea lor 
■cea mare, însă nu găseşte nimic pentru aceasta, din cauza 
firei lucrurilor. Căci şi din cele ce a spus, ii erau vred
nici de o mai mare învinovăţire, fiindcă toate cele pre
gătite pentru dânşii, le-au luat alţii cari erau cu mult 
mai prejos de cât dânşii. De aceia apostolul trece deodată 
dela Iudeu la cei dintre neamuri, şi pune la mijloc cu
vântul despre dânşii, voind a  probă că el grăieşte toate 
acestea, pentru ca ii să sc înveţe a fl moderaţi. «Vă 
laud pre voi, zioe, pentru două lucruri: întâi, că am 
încredinţată slujba apostoliei melc la voi, şi al doilea, 
că prin voi să pot mântui şi pre alţii». Şi nuzice «pre 
fraţii mei, pre rudele mele» ci, „trupul nieu“. Apoi 
voind a  ară tă  îndărătnicia lor n’a zis «ca să’i conving», ci 
„ca ii să râvnească şi să mântuesc*1 — şi nici 
aici n’a stat, căci n’a  zis «pre toţi», ci „pre oarecari 
dintre dânşii** — atât de îndărătnici erau. Dară chiar 
în  însăşi această m ustrare el arată iarăşi purtarea cea



o m i u a . x x  3 3 5

frumoasă a neamurilor. Că dacă neamurile au devenit 
cauza mântuire! Jor, nu au devenit prin aceleaşi îm
prejurări, ci unia din cauza necredînţii celorlalţi, iară 
aceştia prin credinţa acelora s'au făcut pricinuitori ai 
bunurilor. De aici se pare că neamurile sunt puse pe 
acelaşi picior de egalitate cu Iudeii, ba încă chiar îi 
covârşesc pe aceştia. «Ce ai de zis, Iudeule? Că dacă 
nu aţi fl fost scoşi voi, nu am fi fost chemaţi noi? Dară 
aceasta o zice şi etnicul: «că dacă nu mă mântuiam eu, 
tu nu râvniai». Şi dacă voieşti a şti şi în ce covârşim 
noi, apoi află că eu prin faptul că am crezut te mân- 
tuiesc pre tine, iară tu prin faptul că te-ai poticnii, ne-ai 
dat motiv de a păşi noi cei întâi pe calea deschisă de tine»,

Apoi iarăşi simţind că i-a atins, reia din nou ideia 
dinainte, şi zice: ,,Câ de este lepădarea lor îm
păcarea lumei, cc alta este luarea decât viaţa 
din morţi?11 (Vers. 15). Dară şi prin aceasta îi con
damnă din nou, fiindcă alţii s’au folosit prin greşelele 
lor, pe când ii nici din succesele altora n’au caulat să 
se folosească. Dară dacă faptul acesta zice că este re
zultat din nevoie, adecă fără voinţa acelora (Iudeilor), 
tu să nu te minunezi, căci apostolul aşâ îşi combinează 
cuvântul, după cum am spus de multe ori, în cât şi pe 
aceştia să’i modereze, şi pe aceia să’i îndemne. Şi dupre 
cum am mai zis, de a r  fi fost scoşi de o mie de ori 
Iudeii, totuşi ginţile nu s’ar fi mântuit, dacă nu ar fi 
dat dovadă de credinţă. Deci, apostolul stă in faţa părţii 
celei slabe, aşâ zicând, şi ajută pe cel bolnav. Acum tu 
priveşte şi în ce anume el li face plăcerea, mângâîndu-i 
numai cu vorba: ,,Că de este, zice, lepădarea lor 
împăcarea lamei, ce alt este luarea (lor), decât 
viaţa din morţi?" Ceiace el spune aici, aceasta în- 
sam nă: Dacă mâniindu-se pe dânşii numai, şi a  hărăzit 
altora atâtea bunuri, dară încă când s’a r împăca cu ii, 
ce nu a r  hărăzi? Dară dupre cum învierea din morţi 
nu este din luarea Ior, tot aşâ şi acum mântuirea noastră 
nu este din lepădarea lor, ci ii au fost scoşi din cauza 
nebuniei lor, iară noi am fost mântuiţi prin credinţa 
noastră, şi prin charul de sus. Insă pe dânşii nimic din 
acestea nu’i va puteâ folosi, dacă nu vor arătă cre
dinţa cuvenită.

Dară apostolul făcându-şi obiceiul sau, trece cu
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vorba la o alta laudă — deşi nu este laudă, ci numai se 
pare a  fi — imitând pe doctorii cei mai buni, cari m ân
gâie cu atâtea vorbe pe cei bolnavi, pe câte sunt per
mise de natura boalei. Căci ce zice el? ,,Că de este 
pârga (începătura) sfîntă, este şi frâmântătura; 
şi rle este rădăcina. sfîntă, sunt şi ramurile11 
(Vers. 16). Pârgă şi rădăcină el numeşte aici pe cei de 
lângă Abraâm, Isaac şi lacob, pe Profeţi, pe Patriarchi 
şi pe toţi cei lăudaţi din legea veche, iară sub num irea 
de ramuri se înţeleg toţi acei dintre dânşii cari au cre
zut. Apoi fiindcă Sti izbit de ideia că cei mai mulţi 
dintre dânşii n’au crezut, priveşte cu câtă iconomie 
întrebuinţează vorbele: ,,Iară de s’au şi frânt, zice, 
unele din ramuri'1 {Vers; 17). şi cu toate acestea mai 
sus spuneai, că cei mai mulţi s’au pierdut şi puţini s’au 
mântuit; — apoi cum de vii acum de spui de cei per- 
duţi, că „unele din ramuri s’au frânt1*, ceiace ara tă  
nu mulţimea, ci partea cea mai mică dintre dânşii ? 
«Nu am spus acestea, zice, ca să mă prind în vorbe,, 
ci cu iatenţiunea de a vindecă şi a îndreptă pe cei bol
navi». Ai văzut cum prin întregul pasaj aceasta voieşte 
a face, adecă că voieşte a ’i mângâia? De ai voi să 
răs torni această părere multe contrarietăţi a r  urm ă de 
aici. Bară tu te gândeşte la înţelepciunea lui Pavel, cum 
părându-se câ vorbeşte pentru dânşii, şi că îi mângâie 
prin vorbele de rădăcină şi pârgă, pe sub ascuns însă. 
ii mustră şi’i ara tă  lipsiţi de orice îndreptare. Căci gân- 
deştc-te la răutatea ramurilor, când neavând rădăcină 
bună şi dulce o imitează; şi te gândeşte şi la răutatea 
frământăturei, când cu toata pârga (începătura) cea 
sfîntă ea totuşi nu se schimbă.

„Iară de s’au şi frânt unele din ramuri11. 
Şi cu toate acestea cele mai multe „s’ail frânt“, — 
însă după cum am  zis, apostolul voieşte a ’i mângâia^ 
De aceia nici nu introduce el vorba aceasta ca dela 
dânsul, ci ca din partea lor, şi pe nesimţite îi atinge 
cu putere, arătandu-i ca căzuţi din înrudirea cu Abraâm. 
Aceasta şi eră ceiace se grăbiă a o spune, adecă că ii 
nu mai au nimic comun cu Patriarchii şi cu toţi sfinţii 
din legea veche. Dacă rădăcinii este sfintă, totuşi ii nu 
sunt sfinţi; şi prin urmare sunt departe de rădăcină.. 
Apoi părându-se că el mângâie pe Iudeu, se atinge iarăşi
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de cei dintre ginţi prin acuzaţiunea ce se pare ca li-o 
aduce; căci după ce zicc: „Iară de s’au si frânt 
unele din ramuri" adaoge imediat: „Iară tu măs
lin sălbatec fiind te-ai altuit întru ele". Cu cât 
ar fi mai de dispreţuit cel dintre ginţi, cu atâta Iudeul 
este mai trist şi mai amărît, fiindcă vede pe acela 
d67,merdându-se în bunurile sale. Dară şi pentru etnic 
nu atât de mare este ruşinea prostiei sau a micimei 
lui faţă de Iudeu, pe cât de mare este cinstea căpătată 
prin schimbarea lui. Şi tu cugetă la înţelepciunea apos
tolului, căci n’a zis: «te-ai sădit)) ci „te-ai altuit14, cu 
care ocazie iarăşi muşcă pe Iudeu, fiindcă arata pe etnic 
stând în pomul său, iară pe dânsul trântit jos Ia pă
mânt. De aceia nici nu s’a mărginit el cu atâta numai, 
şi nici după ce a spus „te-ai altllit“ n’a tăcut, deşi 
prin această expresiune a arătat totul, ci încă stăm - 
îeşte în fericirea acestuia, şi măreşte lauda căpătată, 
zicând: „Şi părtaş rădăcinei şi g ră s im e i măsli
nulu i te-ai făcut“. Şi s’ar părea că etnicul este pus 
ca un adaos la ramuri, însă iată că apostolul il arata, 
că cu nimic nu este mai pre jos, ci tot ceiace are ram ura 
ridicată din tulpină (rădăcină), are şi el. Deci, ca nu 
cumva auzind că „te-ai altu i t “ sa crezi că prin aceasta
i s’a r fi micit (împuţinat) valoarea lui în comparaţie cu 
ramura crescută din rădăcină, priveşte cum îl egalează 
in totul cu ramura, zicând: „Şi părtaş rădâcmei şi 
grăsimei măslinului te-ai făcut", adecă ai stat în 
aceiaşi nobleţă, in aceiaşi natură. Apoi certându-1 şi 
zicând: „Nu te lăudă asupra ramurilor" (Vers. 18), 
s’a r părea că mângâie pe Iudeu, pe deoparte, iară pe 
dealta ca învederează inicimeâ etnicului şi puţina lui 
valoare. De aceia nici n'a zis simplu: «nu te lăudă», ci 
„nu te lăudă asupra ramurilor", adecă nu te mândri, 
în cât să se rupă ele, căci tu ai stat în ele şi te bucuri 
de cele ale lor. Ai văzut cum pare câ pe unia îi ceartă, 
iară pe alţii îi muşcă înţepătorii) t

„Iară de te lauzi, zice, nu porţi tu pre ră
dăcină, ci rădăcina pre tine“. Deci, ce are a face cu 
ramurile cele frânte f — sau mai bine zis; ce relaţie poate 
fi între altoiu şi ramurile frânte? Nici una. Dupre cum 
am spus şi mai sus, se pare că apostolul a r căutâ să

22
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găsiasca fie chiar o umbră de mângâiere pentru Iudei, 
însă tu priveşte, cum chiar prin cuvintele ce !e adre
sează etnicului, el loveşte fără cruţare pc Iudeu. Căci 
în adevăr, zicând etnicului: „Nu tc laudă* ‘ şi că 
„dacă te lauzi, nu porţi tu pre rădăcină", prin 
aceasta a arătat Iudeului, că făptui acesta merită laudă, 
cu care ocazie indirect îl atîtă şi’I întărâtă spre cre
dinţă. Cu aîte cuvinte îl pune pe Iudeu în rândul celor 
vinovaţi, îi a ra tă  paguba ce a suferit-o, şi cum că alţii 
stăpânesc acum cele ce erau ale sale.

„Dară vei zice: frântu-sau ramurile ca să 
mă altuiesc eu?“ (Vers. 19). Iarăşi în formă de an ti- 
theză construeşte cevâ cu totul contrariu celor dinainte, 
arătând prin aceasta că cele vorbite cu puţin mai 
’nainte nu le-a grăit în mod absolut, ci cu scopul de a  
atrage pe Iudei. Aşâ dară mântuirea neamurilor nu 
stă în poticnirea Iudeilor, nici că acea poticnire este 
bogăţie lumei, şi nici nu ne-am mântuit din cauză că 
dânşii au căzut, ci cu totul din contra. Deşi s’a r părea 
că el construieşte cele vorbite aici din alt punct de vedere, 
totuşi arată destul de lămurit îngrijirea cea mai di
nainte a lui Dumnezeu şi pentru neamuri. De aceia în
tregul pasaj îl ţSse în antitheza, şi pe dânsul se apără 
de nănuială de ură cătră dânşii, în acelaşi timp şi cu
vântul îl face ca să fie bine primit. „Bine" (Vers. 20). 
A lăudat vorba spusă mai sus, şi după aceasta iarăşi 
înspăimântă pe Iudeu, zicând: „Pentru necredinţă 
s’au frânt, iară tu pentru credinţă stai“. Iată şi 
alta laudă pentru unia, precum şi altă învinovăţire 
pentru alţii; însă priveşte cum înfrânează mândria etni
cilor: „nu te înălţă cu mintea, zice, ci te terne", 
căci faptul acesta nu este al naturei împrejurărilor, ci 
al credinţei şi al necredinţei. S’a r  părea ca aici iarăşi 
astupă gura etnicului, însă în realitate el învaţă şi pe 
Iudeu ca nu trebuie a luâ samă Ia înrudirea cea după 
natură. De aceia a  şi zis: „nu te înălţa cu mintea" ; 
şi priveşte, câ n’a  zis: «umileşte-te», ci „te teme", 
fiindcă lipsa de minte şi trândăvia p r ic in u i te  dispreţul 
cătră alţii. După aceia apoi urmând a jăli nenoro
cirea lor, pentru ca să facă vorba mai nesupărătoare, 
trece aceasta tot în rândul certărei care li-o face, zicând: 
„Că de n’a părtinit Dumnezeu ramurilor celor
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fireşti1*, — şi priveşte că n’a  zis: «nici ţie nu va păr
tini», ci „nu cumva şi ţie să nu’ţi părtiniască“ 
(Vers. 21), cu care ocazie depărtează orice neplăcere 
în vorbă, şi face pe credincios ca să fie treaz în luptă. 
Cu alte cuvinte, prin acest pasaj pe unia se încearcă 
a’i atrage, iară pe ocilalţi a ’i inoderâ.

„Vezi dară bunătatea şi asprimea lui Dum
nezeu; spre cei ce au căzut asprime, iară spre 
tine bunătate, de vei rămâneâ în bunătate, de 
vreme ce şi tu te vei tă iâ “ (Vers. 22). Nu a  zis: 
«vezi succesele tale, vezi ostenelile tale», ci vezi filan
tropia lui Dumnezeu, arătând prin aceasta că totul a 
fost al charuluî de sus, şi prin urm are trebuie a fi cu 
frică. «Aceasta, zice, este pricina laudei tale, şi deci 
aceasta facă-te de a te teme necontenit. Fiindcă pentru 
tine stăpânul s’a arătat bun, de aceia teme-te, căci bunu
rile hărăzite ţie nu rămân nemişcate, dacă tu te trân
dăveşti, precum nici relele acelora, dacă se vor schimbă. 
Căci şi tu dacă nu vei rămânea în credinţă, vei fi tăiat», 
„Şi aceia iarăşi, de nu vor remânea (stărui) în 
necredinţă, se vor altui" (Vers. 23), căci nu Dum
nezeu i-a tăiat, ci ii singuri s’au frânt şi au căzut. Şi 
bine a zis „S’au frânt11, căci niciodată nu i-a tăiat şi 
nici nu i-a scos cu desăvârşire, deşi de multe ori au 
păcătuit mult. Ai văzut câtă putere are intenţiunea 
omului? Ai văzut câtă autoritate are voinţa lui? Nimic 
din ale lor nu este nemişcătoriu, nici binele tău şi nici 
răul aceluia. Ai văzut cum pe acela desnădăjduit l-a 
ridicat, iară pe acesta încrezătoriu în sine şi îndrăzneţ 
îl moderează® «Nici tu, zice, auzind de asprimea lui 
Dumnezeu să nu te desnădăjdueşti, şi nici tu auzind de 
bunătatea lui să nu te faci îndrăzneţ. De aceia te-a tăiat 
pe tine cu asprime, ca dorind ceiace ai pierdut, să te 
întorci din nou, — iară cătră tine de aceia a  arătat bună
tatea sa, ca să rămâi în ea». Şi n ’a  zis «în credinţă», ci 
„în bunătate11, adecă să faci totdeauna cele ce sunt 
vrednice de filantropia lui Dumnezeu, căci nu este ne
voie numai de credinţă. Ai văzut cum nici pe aceia nu 
i-a lăsat să stea căzuţi, şi nici pe aceştia ca să cugete 
lucruri mari, ci pe unia fi aţfţă prin ceilalţi, dând 
Iudeului imbold de a  luâ locul etnicului, dupre cum 
acesta i-a luat locul mai dinainte? Dară şi pe etnic îl
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înfricoşează prin faptele întâmplate Iudeilor, ca nu cumvâ 
ea se îngâmfe, iară pe Iudeu îl îndeamnă de a  se încu
ra ja  prin cele hărăzite Elinului. «Şi tu, zice, vei fl tăiat, 
daca te leneveşti, căci şi ludeiul a fost tăiat. Insă şi acela 
se va altui, dacă va lucră pentru acest scop, dupre cum 
te-ai altuit şi tu». In fine cu multă înţelepciune întregu) 
cuvânt el îl întoarce cătră creştinul dintre ginţi, cciace 
obişnuieşte a face în totdeauna, ca astfeliu in certare» 
celor mai tari să îndrepte pe cei mai slabi. Aceasta, o 
face şi pe la sfârşitul epistolei, vorbind de observarea 
cea stricta a mâncărilor.

Dară apoi această idee el o dovedeşte nu numai 
prin faptele petrecute, ci şi prin cele viitoare, ceiace 
puteâ convinge mai mult pe auditoriu. Apoi fiindcă voiâ 
să pună în mişcare o continuare necontrazisă a  ideilor 
dinainte, de aceia mai ’ntâi pune dovada puterei lui 
Dumnezeu. «Dacă a şi fost tăiaţi, zice, şi aruncaţi Ia o 
parte, şi alţii au ocupat mai dinainte cele ale lor, totuşi 
nici aşâ să nu se desnădăjduiască „Câ puternic este 
Dumnezeu iarăşi să’i altuiască pre ii“, căci el 
este cel ce săvârşaşte lucruri mai presus de nădejdea 
omului. Dară dacă cauţi numaidecât rânduială firească 
în luci'uri şi consecinţă naturală în cugetările tale, apoi 
ai de aici dovada cea mai sigură, „Câ dacă tu din 
măslinul cel din fire sălbatec, zice, te-ai tăiat şi 
afară de fire te-ai altuit în măslin bun, cu cât 
mai vârtos aceştia cari sunt dupre fire, se v o r  
altui într’al io r  maslin“ (Vers. 24)? Dacă credinţa 
a  avut putere de a face ceiace este afară de fire, apoi 
cu atât mai mult va face ceiace este dupre fire. Dacă 
acesta (etnicul) despărţindu-se de părinţii săi cei dupre 
fire, a venit spre Abraâm afară ae fire, apoi cu atât 
mai mult vei putea tu ca să’ţi reiai ce este al tău. Hăul 
care stăpâneşte pe etnic este dupre fire, căci dupre fire 
este şi el măslin sălbatec; aşâ că binele la dânsul este 
afară de fire, şi deci afară de fire s’a  altuit în Abraâm';
— dară cu tine este cu totul contrariu: binele la tine 
este dupre natură şi deci dacă voieşti să te reîntorci, 
tu nu te altuieşti în rădăcină străină,, ci te înţepeneşti 
bine in propria ta rădăcină. De ce iertare vei puteâ fi 
vrednic, dacă etnicul afară de fire a  putut face aceasta, 
pe când tu n’ai putut face ceiace pentru tine erâ dupre 
fire, bă încă ai şi' trădat aceasta» ?
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Apoi fiindcă a zis „ a fa ra  de fire“, şi „ te -a i al- 
tuit“, ca nu cumvâ să crezi că Iudeul are ceva mai 
mult decât etnicul, iarăşi revine şi îndreptează părerea, 
arătând că şi Iudeul se altuieşte şi zice: „CU c â t  mai 
vârtos aceştia cari sunt dupre fire, se vor altui 
într’al lor măslin?4' — şi ia răşi: „ c a  puternic es te  
Dumnezeu iarăşi să’i altuiască pre ii“. Dară şi 
mai ’nainte de aceasta zice, că dacă nu vor rămânea 
întru necredinţă, se vor altui. Când tu auzi i>e apostol 
vorbind necontenit „dupre fire“ şi „ a fa ră  de  fire“ 
să nu ’ţi închipui ca el spune de natura aceasta nestră
mutată, ci prin aceste denumiri el învederează ceiace 
este rezonabil şi cuviincios a  face cinevă, şi ceiace nu 
este nici cuviincios şi nici rezonabil să facă. Cele bune, 
ca şi cele rele, nu sunt naturale, ci sunt rezultate numai 
din voinţă şi intenţiune. Acum tu te gândeşte şi la duî- 
ceaţa vorbelor, căci după ce zice că «şi tu te vei tăia, 
dacă nu vei rămânea în credinţă» şi «aceştia se vor 
altui, dacă nu vor rămânea (stărui) în necredinţă», deo
dată trece cu vorba din posouiorîre Ia cele mai plăcute 
şi termină cu aceasta, făcând să se întrevadă de Iudei 
mari speranţe, dacă însă a r voi. De aceia şi adaoge 
imediat:

„Pentru ca nu voiesc c a . să nu ştiţi voi 
fraţilor taina aceasta, ca să nu fiţi întru voi 
singuri înţelepţi'1 (Vers. 25). Sub nume de taină aici 
el spune de faptul necunoscut şi negrăit care cu ade
vărat că este minunat şi paradox, dupre cum şi aiurea 
zice: „Iată, taină voue z ic: că nu toţi vom adormi, 
iară toii ne vom schimbă" ţi. Cor. 15, 51). Deci; 
care este acea taină? „Că orbire din partea lui 
Israil s’a făcut“ zice. Aici iarăşi m ustră pe Iudeu, ca 
să se pară că moderează pe etnic. Ceiace el spune aici 
este acelaşi lucru pe care’I spunea şi mai în urmă, că 
necredinţa lor nu este generală, adecă la întregul popor 
Iudeu, ci in parte, dupre cum zice şi în alt loc: „Iară 
de m’a întristat cinevă, nu pre mine m’a în
tristat, ci din parte" (II. Cor, 2, 5). Deci, el spune 
aici tot aceia ce spunea şi mai sus, zicând: „N’a le
pădat Dumnezeu pre poporul său, pre care mai
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’nainte l-a cunoscut11, —  şi iarăşi: „Cedară? s’au 
poticnit ca să cază? Să nu fie!“ Aşâ şi aici el 
spune tot acelaşi lucru: că nu întreaga naţiune s’a  sus
tras dela credinţă, ci deja sunt mulţi dintre dânşii cari 
au crezut, şi cari vor crede şi de acum înainte.

Apoi, fiindcă prin pasajul de care ni e vorba el a  
făgăduit cevâ mare, aduce ca m ar tur şi pe Prorocul 
care grăieşte cele ce urmează mai jos. Cum că s’a  făcut 
orbire în Israil, el nu aduce nici-o m ărturie, fiindcă 
faptul eră ştiut de toţi; — însă că ii vor crede şi se voi1 
mântui, la aceasta aduce m artur pe Isaia, care strigă 
cu m are glas şi grăieşte: „Veni-va d in  S ion cel ce 
izbăveşte, şi v a  întoarce păgânătăţile dela Is -
rail“. Acum după ce el a pus semnul mântui r ei, pentru 
ca nu cum vă. să atribuie cineva această zicere timpu
rilor din urmă, adaoge imediat: ,,Şi aceasta este ior 
cea dela mine făgăduinţă (aşezământ), când 
v o iu  luă păcatele lor“ (Vers. 27), zicere tot a lui 
Isaia, în care e vorba de viitoriu, —adecă «nu atunci 
când vă veţi tăia împrejur, nu când veţi aduce jărtfe, 
nu în fine când veţi face toate cele legiuite prin legea 
lui Moisi, ci când vă veţi învrednici de iertarea păca
telor». Dară dacă aceasta a tăgăduit Prorocul, şi totuşi 
nu s’a împlinit până acum cu dânşii, căci nu s’au bu
curat de iertarea păcatelor prin botez, apoi de sigur că 
se va împlini în viitoriu; pentru care şi adaoge apo
stolul: „Că fără căinţă sunt darurile şi chemarea 
lu i Dumnezeu” (Vers. 29). Şi nu numai cu aceasta ii 
mângâie, ci şi cu faptul dejâ petrecut; şi ceiace s ’a pe
trecut din continuarea împrejurărilor, aceasta tocmai o 
pune la început, zicând aşâ: „Dupre e v a n g h e lie  cu 
adevărat vrăjmaşi sunt pentru vo i; iară dupre 
alegere iubiţi pentru părinţi “ (Vers. 28). Ca nu 
cumvâ cel dintre neamuri să se trufiască zicând: «cu 
am stat drept, şi să nu’mi spui ce s’a r fi putut întâmplă, 
ci ce s’a  întâmplat», priveşte cum şi prin acest pasaj îl 
moderează zicând: „Dupre evanghelie cu adevărat 
vrăjmaşi sunt pentru v o i“ . «Fiindcă voi aţi fost 
chemaţi, zice, de aceia dânşii au devenit mai îndărătnici 
şi mai iubitori de ceartă. Cu toate acestea Dumnezeu 
nici aşâ n’a întrerupt chemarea voastră, ci aşteaptă
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pre toţi cei dintre neamuri ca să creadă şi să intre în 
creştinism, şi atunci vor veni şi aceia». Apoi prin acest 
pasaj li mai faco şi aM  mulţămire zicând: „iară dupre 
alegere iubiţi pentru părinţi'1, şi Ce vra să zică cu 
aceasta? Adecă «dacă ii sunt duşmani, atunci este pe
deapsa lor; iară dacă sunt iubiţi, apoi virtutea s tră 
moşilor lor nu are nimic de comun cu dânşii, dacă nu 
vor crede». Cu toate acestea, dupre cum am mai spus, 
apostolul nu încetează mângâindu-i cu vorbele, ca ast
feliu să’i poată atrage. De aceia el construieşte cele 
spuse în urm a şi cu alte idei, şi zice: „Că precum şi 
voi oarecând n’a ţi crezut lui Dumnezeu, iară 
acum v’aţi miluit prin necredinţa accstora, aşâ şi 
aceştia acum n’au crczut întru mila voastră, 
ca şi ii să se miluiască. Că a încuiat Dumnezeu 
pre’toţi întru necredinţă, ca pre toţi sâ’i milu
iască" (Vers. 30—32). Aici arată mai întâi chemaţi pre 
cei dintre ginţi, dară fiindcă n’au voit, Dumnezeu a  ales 
pre Iudei; care fapt s’a întâmplat şi după aceasta, căci 
Iudeii nevoind a crede, el a chemat neamurile. Dară 
apostolul nu a stat aici, şi nici că sfârşaşte totul p rin  
scoaterea lor, ci aduce vorba la aceia, ca şi ii sa fie 
miluiţi iarăşi. Priveşte acum câte acordă el celor dintre 
ginţi, dupre cum mai în urmă a acordat Iudeilor; 
«Fiindcă voi, zice, cei dintre ginţi, n’aţi crezut nicio
dată, apoi s’au apropiat Iudeii; şi iarăşi fiindcă aceştia 
n’au crezut, apoi v’aţi apropiat voi. Insă, cu toate acestea 
nu sunt pierduţi până în sfârşit, „Câ a încuiat Dum
nezeu pre toţi întru necredinţă" zice, adecă i-a 
mustrat, i-a dovedit ca necredincioşi, nu ca să răm ână 
pentru totdeauna necredincioşi, ci ca prin îndărătnicia 
unora să mântuiască pre ceilalţi; cu alte cuvinte pe 
aceştia prin aceia, şi pc aceia prin aceştia. Yoi n’aţi 
crezut, şi aceştia s’au mântuit; şi iarăşi, aceştia n’au 
crezut, şi voi v’aţi mântuit. Dară voi nu v’aţi mântuit 
astfeliu, încât iarăşi să ieşiţi — ca Iudeii,—ci ca răm â
nând în credinţă, să’i atrageţi şi pc dînşii la credinţă 
prin zelul vostru».

„O adâncul bogăţiei, şi ai înţelepciunei, şi 
al cunoştinţei lui Dumnezeu! Cât’ sunt de ne
cercate judecăţile lui" (Vers. 33)! Aici apostolul în-
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1

torcându-şi privirea Ia timpurile dinainte, şi cunoscând
iconomia lui Dumnezeu din început şi până în timpul ■
de faţă, prin care a fost făcută lumea, şi cugetând cum
el în diferite moduri a iconomisit toate, s’a minunat de
toate acestea, şi a  strigat cu glas mare, încredinţând 1
pe auditori, că vor fi numaidecât cele ce a spus. Dacă
nu se vor petrece acestea, dc sigur că nu s’a r mai fi
minunat, şi nici nu a r fl strigat eu glas mare. Cum că ^
este „adânc" el ştie; însă cât de mare şi ce fel de
adâncime are, nu ştie. Aşa dară vorba aceasta este a
unuia ce admiră şi se minunează, iară nu a celui ce
ştie totul. Deci minunându-se şi admirând bunătatea
lui, după cât i-a fost cu putinţa a m ărit im portanţa
acestei bunătăţi, şi a proclamat-o prin cele două numiri:
bogăţie şî adânc. De aceste două, deci, apostolul s’a
minunat, căci Dumnezeu le-a şî voit şi le-a şi putut, şi
prin cele contrare a construit- altele iarăşi contrare.

„Cât sunt, zice, de necercate judecăţile lui‘\  
adecă nu numai că sunt cu neputinţă de a fi pricepute, 
dară încă nici nu se pot cercă. „Şi neurmate Căile 
lui“, adecă iconomiile lui, căci şi acestea nu numai că 
nu pot fi. cunoscute, dară nici m ăcar cercetate. «Nici 
eu, zice, nu am aflat totul, ci numai o mică parte, nu 
însă totul, căci singur el ştie ale sale». De aceia a şi 
adaos: „Că cine a cunoscut gândul Domnului?
Sau cine s’a făcut lui sfetnic? Sau cine i-a dat 
mai ’nainte lui, şi i se va răsplăti- Iui“ (Vers.
34)? Ceiace el spune aici, aceasta însamnă: că el (Dum
nezeu) fiind atât de înţelept, nu este înţelept prin altul, 
ci el însuşi este izvorul bunurilor; şi lucrând atâtea, şi 
atâtea bunuri dăruindu-ni noue, nu ni le-a dat, fiind i
el împrumutat de altul, ci toate au izvorît dela dânsul; 
şi nici datorind cuiva vre-o răsplată, ca şi cum a r fi 
luat ceva dela el, ci însuşi el este stăpânitoriul şi îna
inte mergătoriul tuturor bunurilor şi a  binefacerilor 
celor nesfârşite. Aceasta mai cu samă este bogăţie: de 
a  vărsâ cu prisosinţă din ea, şi a  nu avea nevoie de 
altul. De aceia a şi adaos imediat: „Că dintr’ânsul, 
si printrânsul, şi întru dânsul sunt toate" (Vers. 
â6). El a aflat, el â făcut,, el le stăpâneşte pe toate, căci 
este şi bogat, şi nu are nevoie să iă dela altul, este şi 
înţelept, şi nu are nevoie dc sfetnic. Dară ce spun sfetnic?
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Nici nu poate cineva să ştie cele ale lui, ci numai el 
singur care este şi bogat, şi întelept. Căci în adevăr ca 
este mare bogăţie faptul de a face atât de îmbelşugaţi 
pc cei dintre ginţi, şi multa înţelepciune faptul de a 
pregăti dăscăli ai Iudeilor, pre cei mult mai inferiori 
decât Iudeii. Apoi după ce s’a  minunat şi a  adm irat în 
deajuns bunătatea şi înţelepciunea lui Dumnezeu, la urmă 
îi aduce şi mulţămire, zicând: „Aceluia slava în. veci. 
Amin“. Când apostolul spune ceva mare şi negrăit, ca 
şi aici, admirând slârşaşte cu slaVa ce i se cade. Aceasta 
o face şi pentru Fiul, căci şi acolo admirând a  adaos 
la urm ă: „Dintru care este Christos dupre trap, 
care este preste toate Dumnezeu binecuvântat 
în veci. Amm“,

') Pe acesta, deci, să’l imităm, şi pretutindeni să 
slăvim pre Dumnezeu pentru îngrijirea ce o are de viaţa 
noastră, şi nicidecum să nu ne încurajăm în virtu
ţile strămoşilor noştri, ştiind foarte bine exemplul Iu
deilor. Printre noi creştinii nu este o astfeliu de înru
dire, ci înrudirea noastră este cea dupre duch. Cu chipul 
acesta şi Scitul devine fiu) lui Abraâm, precum şi nul 
lui Abraâm dupre trup devine mai înstrăinat de dânsul 
decât Scitul. Deci, să nu ne încurajăm cu succesele 
părinţilor, ci chiar de a’i avea cât de minunat pre 
născători ui tău, să nu’ţi închipui că’ţ-i va fi deajuns 
aceasta spre mântuire, sau spre cinste şi slavă, uacă 
nu devii ruda cu el dupre modul vieţei; — precum iarăşi 
dacă ai un părinte căzut şi netrebnic, să nu crezi că 
pentru aceasta ai a fi condamnat şi ruşinat, dacă tu 
iconomiseşti bine pe cele ale tale. Ce poate fi mai dis
preţuit ca ginţile? Şi cu toate acestea prin credinţă iute 
devin prieteni ai sfinţilor. Ce poate fi iarăşi mai fami
liar ca Iudeii? Şi cu toate acestea pentru necredinţa 
lor s’au înstrăinat cu desăvârşire de acea înrudire. Aceia 
este înrudire naturală şi trebuitoare, şi în puterea ei 
toţi suntem rude, căci toţi suntem din Adam, şi nu ar

') Partea, morală. Noi trebuie a slăvi pe Dumnezeu sir- 
guindu-ne în faptă bună şi vieţuind cuviincios. Că nu trebuie a  
ne încuraja cu succesele strămoşilor, ci cu ale noastre proprii. 
Cine anum e sunt adevăratele rude dupre duch, şi că tre»uie a 
im ita pe Dumnezeu ta toate. Despre blândeţă, şi că  să răc ia  nu 
vatăm ă cu nimic pe cineva, spre a  face milostenii. ( Veron).
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puteâ unul să fie rudă mai deaproape cu altul decât 
celalalt, atât dupre cuvântul lui Adam şi al lui Noe, cât 
şi dupre cuvântul mumei noastre obşteşti — pământul, — 
pe cancl înrudirea cea dupre duch este adevărată înru
dire şi vrednică de cununi, caci ea ne desparte de cei 
râi şi netrebnici. Nu toţi de aici ni sunt rude, ci numai 
cei ce sunt deopotrivă cu noi în modul vieţei, şi nici 
nu numim fraţi pe toţi cari au îndurat aceleaşi scâ rte  
ca şi noi, ci numai pe aceia cari au arătat acelaşi zel 
ca şi noi. Astfeliu (>e unia ca aceştia Christos îi nu
meşte fiii lui Dumnezeu, iară pc cei contrari fiii diavo
lului, fiii necredinţei, fiii gheenii şi ai pierzărei, Tot 
astfeliu şi Timotheiu pentru virtutea lui eră numit de 
Pavel fiu, pe când pe fiul surorei sale ni ci dupre nume 
nu’l ştim. Căci deşi acesta îi erâ ruda de sânge, totuşi 
nici un folos nu’i aducea, pe când cel ce şi dela natură 
şi prin locul naşterii erâ străin — căci Timotheiu erâ  
cetăţan din Listr-a, — pe acela, zic, îl considera ca cel 
mai aproape de dânsul.

Deci, iubiţilor; să devenim şi noi fii ai sfinţilor, 
sau mai bine zis să devenim fii ai lui Dumnezeu. Cum 
că se poate a deveni şi fii ai lui Dumnezeu, ascultă' ce 
spune Christos: „Fiţi dară voi desăvârşiţi, precum 
şi Tatăl vostru cel din ceriuri desăvârşit cste“ 
(Math. 5, 48). De aceia când ne rugăm  îl numim Tată, 
amintindu-ni nu numai de charul lui spre noi, ci şi de 
virtutea lui, ca astfeliu să nu facem nimic nevrednic 
de o astfeliu de înrudire. «Şi cum este cu putinţă, zici, 
de a fi cinevâ fiu al lui Dumnezeu ?» Dezbrăcându-te de 
toate patimile omeneşti, şi arătând blândeţă cătră cei 
ce te batjocoresc şi te nedreptăţesc, căci şi Tatăl tău 
cel ceresc astfeliu se arată cătră cei ce îl defaimă. De 
aceia de multe ori zicând această vorbă el n’a pronun
ţat-o simplu «ca să fiţi deopotrivă Tatălui vostru» ci 
numai după ce li-a zis: „Iubiţi pre vrăjmaşii voştri, 
bmecuvânţaţi pre cei ce vă blestemă’pre voi, 
binefaceţi celor ce vă urăsc pre voi“ (ibid, 44), 
numai după aceasta, zic, a adaos şi acest premiu. Nimic 
nu ne poate apropia atât de mult de Dumnezeu, şi nu 
ne face deopotrivă cu el, ca această virtute. De aceia 
şi Pavel când zice: „Fiţi următori (imitatori) lui 
Dumnezeu “ (Efes. 5, 1), spune că să ne facem imita
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tori ai lui Dumnezeu şi prin aceasta (blândeţă). De sigur 
că avem nevoie de toate faptele cele bune, dară mai 
ales de blândeţă şi filantropic, fiindcă şi noi avem m are 
nevoie de filantropia lui Dumnezeu, căci pe fiecare zi 
facem multe păcate, de cari nu ne putem mântui, decât 
prin marea lui milostivire. A da eieimosină mult sau: 
puţin, nu se judecă dupre m ăsura celor date, ci dupre 
puterea averei celor ce dau. A şi dară nici tu cel bogat 
să nu cugeţi lucruri mari, daca ai dat, şi nici tu cel 
sărac să nu te descurajezi dacă ai dat puţin, căci de 
multe ori tu ai dat mai mult decât acela. Nici nu tre 
buie de a ne văicărâ din cauza sărăciei, căci sărăcia 
tocmai face mai uşoară milostenia. Cel ce este stăpân 
a multor averi, este stăpânit şi el de mai multă prostie, 
voiu să zic, de mai multă poftă de averi, — pe când 
cel ce are puţin, deja s’a izbăvit de această tiranie, şi 
dc aceia găseşte mai multe ocazii de a face binele. Acesta 
şi în închisoare păşeşte mai uşor, şi pre cei bolnavi 
îi cercetează mai uşor, şi un pahar cu apă rece tot el 
îl dă mai uşor, — pe când acela nu se înjosaşte de a 
face nimic din acestea, ca unul ce este înfumurat şi 
mândru dc bogăţie. Nu te scârbi pentru sărăcia ta,, 
căci sărăcia face mai uşoară călătoria la ceriuri. Chiar 
dacă nu ai nimic, totuşi dacă ai sufletul compătimitorii! 
la nevoile altora, pentru aceasta ţi se va da resplata 
cuvenită. De aceia şi Pavel a poroncit dc a plânge cu 
cei ce plâng, şi cu cei legaţi a fl împreună legaţi; căci 
cei mult compătimitori aduc mângâiere nu numai celor 
ce plâng, ci şi altora cari sunt în alte împrejurări. Sunt 
împrejurări când un singur cuvânt poate sa ridice pe 
unul zdrobit de dureri, mai mult chiar decât toţi banii 
din lume. De aceia Dumnezeu a poroncit de a da ave
rile noastre săracilor, nu numai de a îndrepta sărăcia 
lor, ci şi pe noi să ne înveţe de a compătimi la relele 
aproapelui. De aceia şi iubitoriul de argint este urit, 
nu numai că trece cu vederea pre cei săraci, ci şi 
pentru ca el se, prăpădeşte singur în cruzime şi neo
menie mare, — dupre cum şi cel ce dispreţuieşte averile 
de aceia este iubit de toţi, fiindcă este milostiv şi filan
trop. Şi Christos când fericeşte pe cei milostivi, nu feri
ceşte numai pc cei ce fac milostenii prin bani, ci feri
ceşte şi laudă şi pre cei ce fac aceasta prin buna lor 
intenţiune. Această intenţiune, deci, să o formăm des
toinică de milă, şi atunci toate ceîe bune vor urmă dela
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sine. Cel ce are voinţa şi intenţiunea filantrope şi milos
tive, chiar de a r  avea averi, el totuşi sta în fruntea celor 
nenorociţi, şi de a r vedeâ pe cinevâ plângând, va plânge 
şi el şi se va boci; de a r vedea pe cineva nedreptăţit, 
el îi va luă apărarea, de ar vedeâ vre-un om necăjit, 
el îi va întinde mână de ajutoriu. Căci el având cu sine 
tezaurul tuturor bunătăţilor, adecă suflet milostiv şi 
filantrop, de acolo vor izvorî toate cele necesare fraţilor 
lui, şi se va bucură de toate recompensele acordate de 
Dumnezeu. Deci, ca şi noi să ne putem bucură de acele 
recompense, apoi mai ’nainte de orice să ni formăm 
sufletul blând şi filantrop. Căci numai astfeliu ne vom 
bucură şi aici de mii de bunuri, şi acolo ne vom învred
nici de cununile cele nevestejite. Cărora fie a  ne învred
nici cu toţii, prin charul şi filantropia Domnului nostru 
lisus Christos, căruia împreuna cu Tatăl şi cu Sf. Duch, 
se cade slava în vecii vecilor. Amin,

O M I L I A  X X I

„ftogu-vă dară pre voi fraţilor, pentru în
durările lui Dumnezeu, să vă puneţi înainte 
trupurile voastre jărtfă vie, sfîntă, bine plăcută 
lui Dumnezeu, slujba voastră cea cuvântătoare" 
{Cap. 12, 1).

Fiindcă a  vorbit multe despre filantropia lui Dum
nezeu, şi a arătat îngrijirea lui cea nespusă, precum şi 
bunătatea cea nepovestită, şi care nici nu se poate cercă, 
apoi la urma tocmai acestea ni le pune înainte, ca să 
convingă pre cei ce au primit asemenea binefaceri, de 
a  ară tă  o viaţă vrednică de acest char. Deci, deşi a 
vorbit atâtea, totuşi nu conteneşte de a rugă pe auditori, 
deşi nu se roagă pentru cele ce erâ să se bucure el, 
ci pentru cele prin cari dânşii aveau a  câştigă. Şi ce 
te minunezi, dacă el nu încetează a se rugâ, când pune 
înaintea lor şi îndurările lui Dumnezeu? «Fiindcă de 
aici, zice, din îndurările lui Dumnezeu izvorăsc pentru 
voi miile de bunuri, de aceia sfîiţi-vă şi umiliţi-vă. Căci 
dacă voi puneţi înaintea lui Dumnezeu rugăciunile voastre,
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apoi este demn ca să nu vă arătaţi nevrednici de în
durările lui. Pentru toate aceste îndurări, zice, prin cari 
voi v-aţl mântuit, eu vă rog». Dupre cum cinevâ voind 
a ruşii?â pre cel ce a primit mari bine-faceri, a r  pune 
de faţă ca rugătoriu chiar pe binefăcătoriu, aşâ face şi 
apostolul aici. Şi de ce te roşi? spune-mi. „Să vă. 
puneţi înainte, zice, trupurile voastre jărtfă vie, 
sfîntă, bine plăcută lui Dumnezeu, slujba voastră, 
cea cuvântătoare". Fiindcă a zis: , jărtfă", apoi ca. 
să nu crezi că el poronceşte de a ne sfâşiă trupurile, 
imediat a  adaos: „vie". Apoi deosebind această jărtfă 
de cea Iudaică, zice '„sfîntă, bine plăcută iui Dum
nezeu, slujba voastră cea c u v â n tă to a r e căci 
cea Iudaică este trupească, şi nu este mult plăcuta.. 
„Că cine a cerut aceasta din mânile voastre1 L 
(Isaia 1, 12)? zice Dumnezeu prin gura Prorocului; şi 
în multa locuri se vede cum el respinge jărtfele lor. 
«Insă nu pe aceasta o cerea Dumnezeu, zice, ci mai cu 
samă jărtfa cea sfîntă, slujba cea cuvântătoare», pentru 
care şi zicea Prorocul: „Jărtfa laudei mă va slăvi" 
(Ps. 49, 24), şi iarăşi: . Lăuda-voiu numele Dum
nezeului meu cu cântare.. . .  şi va plăcea lui 
Dumnezeu mai mult decât viţelul tânăr, ce’i 
răsar coarne şi unghii“ {Ps. 68* 34. 35), şi aiurea, 
iarăşi scoţând aceasta jărtfă, zicea: „Au doară voiu 
mâncâ carne de tauri, sau sânge de ţapi voiu, 
beâ?" după care imediat adaoşe: „Jărtfeşte lui Dum
nezeu jărtfă de laudă, şi dă celui prea înalt, 
rugăciunile tale" (Pş. 49, 13. 14). Aşâ şi Pavel aici 
poronceşte dc a pune înainte trupurile ca jărtiâ  vie. 
«Şi cum s’a r puleâ, zici tu, ca să se facă trupurile 
noastre jărtiâ  lui Dumnezeu?» Ascultă: ochiul tău să. 
nu vadă nimic rău, şi atunci s’a făcut jărtfă  lui Dum
nezeu; limba ta să nu vorbiască nimic necuviincios, şi 
atunci a devenit jărtfă; mâna ta să nu facă nimic nele
giuit, şi atunci ea s’a făcut ardere de tot (olocaustă). 
Dară mai bine zis, nu sunt de ajuns nici accstea, ci toate- 
mădulările trupului nostru trebuie de a conlucra spre 
săvârşirea faptelor bune, ca de pildă m âna să facă 
milostenii, gura să binecuvinteze pe cel ce ne blestemă*
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auzul sâ se îndeletnicească necontenit cu ascultarea 
sfintelor lui Dumnezeu scripturi. Jărtfa adevărată nu 
a re  nimic necurat fn ea; jărtfa este pârgă (âitap'/iţ) a  
tu tu ro r celorlalte. Deci şi noi să aducem jărtfa lui Dum
nezeu, şi mânile, şi picioarele, şi gura, şi toate celelalte 
m ădulari ale trupului nostru. Astfeliu de jărtfă este bine 
plăcută lui Dumnezeu, pe când jărtfa Iudeilor nu erâ 
plăcută, fiindcă erâ necurată. „Jărtfele lor, zice, ca 
p â n e a  p lâ n g e rii (jălaniei) lor“ (Osie 9, 4). Nu însă 
tot aşâ este jărtfa noastră. Aceia ara tă  mort pe cel 
jărtfit, pe când aceasta îl face viu. Numai când vom 
omorî mădulările noastre, vom puteâ să fim vii. Legea 
iărtfei este comună, şi pentru aceasta ca şi pentru aceia, 
însă modul focului este paradox şi minunat. Aici nu este 
-nevoie nici ds lemne, şi nici de alte materii arzătoare, 
-ci numai focul nostru viază şi lucrează prin sine însuşi, 
şi nici nu arde altariul de jărtfă, ci încă mai mult îl 
întăreşte şi împuterniceşte (ad).Xov <>07 ove; =  mai 
mult îl vivifică, il face de a aveâ mai multă viaţă). O 
•astfeliu dc jărtfă cerea Dumnezeu încă din început, pentru 
care şi ziceâ Prorocul; „Jărtfă lui Dumnezeu duchul 
umilit" (Ps. 50, 19). Şi cei trei coconi tot o astfeliu de 
jă rtfă  au oferit lui Dumnezeu, zicând: „Nu este Stă- 
pânitoriu nici Proroc, nici loc de a rodi şi a 
.afla mila, ci in suflet înfrânt şi în duch de 
.smerenie să fim primiţi" (Cântarea celor 3 Coconi, 
Vers 14. şi 15).

D ară tu gândeşte-te, cum apostolul face uz de fie' 
.care cuvânt cu cea mai mare exactitate. EI n’a zis «fa- 
■ce’ţi trupurile voastre jărtfă», ci „puneţi înainte t r u 
purile voastre jă r t f ă  vie“, ca şi cum a r  fl zis: «să 
nu mai aveţi nimic de comun cu ele, căci le-aţi încredinţat 
-altuia. Fiindcă şi cei ce pun înainte caii cei de rezboiu, 
la urm ă nu mai au nimic de comun cu dânşii. Tot aşâ 
şi tu punând înainte în rezboiu! ce’l porţi contra dia
volului mădulările tale, nu le înjosi singur în slujbe 
proaste, când ai a stâ în acel rezboiu înfricoşat». Pe 
lângă aceasta el mai arată şi alfcevâ aici, adecă că 
"trebuie a  face mădulările trupului încercate, dacă voim 
-cu adevărat a  le pune înainte, fiindcă nu Ie punem 
înaintea oamenilor de pe pământ, ci înaintea însuşi a 
Îm păratului tuturor, înaintea lui Dumnezeu, nu numai de
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a rezboi pe diavolul, ei de a aveâ pe însuşi împăratul 
şezând pe ele. Şi nici ca se leapădă el de a şedea pe 
mădulările trupului nostru, ci încă o doreşte aceasta 
m ult; şi ceiace un împărat pământesc nu a r prefera, aceia 
o preferă stăpânul îngerilor.

Deci, fiindcă urmează a fi şi puse înaintea lui, şi 
tot-odata a i se aduce şi jărtfă, de aceia scoate dintr’ân- 
sele orice prihană, căci de vor avea în ele ceva spur
cat, nu vor putea de loc să fie jărtfă. Căci nici ochiul 
nu poate a se aduce jărtfă dacă vede cele murdare, nici 
mâna nu poate a sta în faţa lui, dacă răpeşte avutul 
străin, nici picioarele, dacă şchiopătează şi călătoresc 
prin teatruri, nici pântecele ce slujaşte îmbuibărilor şi 
aprinde poftele plăcerilor, nici inima care are in ea amor 
desfrânat, sau iuţime necum pătată, nici limba ce vor
beşte lucruri uricioase. De aceia trebuie de a cercetă şi 
a examina din toate părţile trupul nostru. Fiindcă dacă 
cclor din legea veche, cari aduceau jărtfe, li se poron- 
ceâ dc a cerceta bine animalul destinat jărtfei, şi nu 
erâ permis de a jărtfi animal cu urechile tăiate, sau 
cu coada ciuntă, sau pătimind de râie, sau. având pi- 
cingini pe trup, apoi cu atât mai mult noue, cari nu 
proaducem ca jărtfă oi sau alte animale necuvântătoare, 
ci ne proaducem iărtfa pe noi înşi-ne; cu atât mai mult 
noi, zic, trebuie de a arată o mai mare exactitate în 
proaducerea ca jărtfa a trupului nostru, şi din toate 
părţile să căutăm a  fi curaţi, ca să putem şi noi grăi 
ca Pavel: „Că eu iată mă jărtfesc, şi timpul deş- 
părţirei mele s’a apropiat" {ii. Timoth. 4 ,6). El eră 
mai curat decât orice jărtfă, şi de aceia se numiâ pre 
sine jărtfă. Aceasta va fi atunci când vom ucide pe 
omul cel vechiu, când vom omorî mădulările noastre 
cele de pe pământ, şi când vom răstigni lumea noue 
înşi-ne. Astfeliu fiind, noi nu vom maiaveâ nevoie nici de 
cuţit de jărtfă, nici de altar de jărtfă, şi nici de foc; 
sau mai bine zis vom avea nevoie de toate acestea, 
însă nu făcute de mână, ci ni vor veni toate de sus, şi 
focul, şi cuţitul, iară ca altariu de jărtfă ni va servi 
lăţimea ceriului. Că dacă Elie aducând lui Dumnezeu 
jărtfa simţitoare, şi s’a coborît din ceriu foc încât a 
consumat totul, şi apa, şi lemnele, şi petrele, apoi aceasta 
va fi eu atât mai mult cu tine. Chiar de ai avea cevâ 
trecătoriu şi pământesc, totuşi dacă proaduci jărtfa cu
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cuget curat, se va coborî focul duchuluî, şi ceiace este 
pământesc va consuma, şi întreaga jărtfâ o va desă
vârşi. Ce va să zică „slujba cea cuvântătoare"? 
Adecă slujba cea spirituală, viaţa cea dupre Christos. 
Dupre cum cel ce este sfinţit şi slujaşte în casa lui 
Dumnezeu, orice feliu a r  fi el, se moderează atunci şi 
se face mai de respcctat, tot aşâ şi noi trebuie a ne 
găsi în toată viaţa noastră pământească, ca fiind sfin
ţiţi şi slujind lui’ Dumnezeu. Şi va fi aceasta dacă în 
fiecare zi îi vei proaduce jărtiă, şi vei fi singur preot 
jărtfitoriu ai trupului tău, şi al virtuţei cei duchovni
ceşti, ca de pildă când îi proaduci ca jărtfa prudenţa 
ta, milostenia, blândeţă şi nerăutatea. Toate acestea fă- 
cându-le, tu îi aduci slujbă cuvântătoare, adecă nea vând 
nimic trupesc, nimic simţitoriu, nimic prost şi înjositoriu.

Inălţând deci auditoriul prin aceste denumiri, şi 
hotărînd pe fiecare ca preot jărtfitoriu al trupului său, 
la urm ă spune şi modul prin care este cu putinţă a 
face aceasta. Şi care este acel mod? ,,S& nu vă ase
mănaţi chipului veacului acestuia, zice, ci să vă 
schimbaţi la faţă întru înoirea minţii voastre" 
(Vers. 2). '"Fiindcă, în adevăr, chipul veacului acestuia 
este pironit Ia cele pământeşti, este înjosit şi trecătoriu, 
nu are nimic. înalt, nu este drept şi nici încontinuu, ci 
toate le are răsturnate pe dos. Deci, dacă voieşti a păşi 
drept, nu’ţi conformă paşii tăi dupre chipul veacului 
acestuia, căci nimic din aJe lui nu rămâne, nimic nu 
durează. Pentru aceia a şi numit chip, dupre cum zice 
şi aiurea: „că trece chipul lumei aceştia11 (i. Cor. 
7, 31), fiindcă nu are nimic durabil, nimic statornic, 
ci toate trecătoare şi nestatornice. De aceia zicând 
„chipului veacului acestuia" prin aceasta arată  
nestatornicia, iară prin expresiunea „C hipulu i" înve
derează cevâ care nu există în realitate. Că de ai 
spune de avere, de slava, de frumuseţa trupului, de 
dezmerdări, sau şi de alte ca acestea, ce se cred a 
fi mari, toate nu sunt decât chip şi nici de cum ade
vărul lucrului, aparenţă şi mască care mi remâne în 
fiinţă. «Tu insă, nu te asemănă acestui chip, zice, ci, 
,,schimbă-te la  faţă întru înoirea minţii" Nu zice 
«reformează-te^-^oyrjţj.n-LC&u)» ci „SChimbă-te Ia fată 
(jjLstaiJAf,'ţw)» arătând prin aceasta că fiind vorba de
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lume, aici este numai chip, pe când vorbind de virtute, 
nu mai este chip, ci formă adevărată, ce are o frumu- 
seţă naturală, care nu are nevoie de fărâmături şi meş
teşugi ri, ce sunt izvorîte din faptele apărute şi imediat 
dispărute. Fiindcă cu adevărat, că toate cele ale lumei 
se nimicesc mai ’nainte chiar de a se arată., .căci dacă 
arunci la o parte chipul ('jyîfp.a), iute vei vedeâ forma 
reala.

Nimic nu este mai slab ca răutatea, şi nimic nu 
este mai uşor de a rezboi, ca răul. Apoi fiindcă ca oa
meni putem păcătui pe fiecare zi, de aceia apostolul 
mângâie pe auditoriu şi-l îndeamnă ca in fiecare zi să 
se înoiască, Ceiace noi facem cu casele cele vechi, că 
pc fiece zi şi necontenit le reparăm, aceasta fă şi tu cu 
tine insu’ţi. Ai păcătuit astăzi? Ţi-ai învechit sufletul? 
Nu te desnădăjdui, şi nici să nu cazi din nou, ci inoieş- 
to ţi sufletul cu pocăinţa, cu lacrimile, cu mărturisirea 
şi cu facerea celor bune, şi niciodată să nu încetezi de 
a  face aceasta. Şi cum vom puteâ face aceasta f ;)Ca
să cunoaşteţi *) voi care este voea lui Dumne
zeu cea Gun’ă, şi plăcuta," şi desăvârşi tă“. Când 
apostolul zice «înoiţi-vă» sau ca spune prin această expre- 
siune «să cunoaşteţi interesele voastre şi voinţa lui Dum
nezeu», sau că zice că puteţi a vă înnoi aşa feliu, în 
cât să cunoaşteţi interesele voastre, şi ce anume voieşte 
Dumnezeu)'. Daca ştii aceasta, apoi ştii a deosebi na
tura lucrurilor bine, şi atunci păşeşte pe cărarea ce 
duce spre virtute. «Dară, zici tu, cine nu ştie interesele 
sale? Cine nu cunoaşte care este voea lui Dumnezeu?» 
Cei ce sunt ca fermecaţi de cele ale lumei; cei'ce con
sideră bogăţia ca cevâ vrednic de râvnit., iară sărăcia 
o dispreţuiesc; cei ce alungă stapânia; cei ce stau cu 
"ura căscată la sîava lumească; cei ce se cred singuri 
de oameni m ari; cei ce ridică case strălucite; cei ce 
cumpără morminte de mare preţ, şi au turme de robi; 
cei ce au pe lângă dânşîi roiu întreg de eunuci. Toţi 
aceştia, zic, nu ştiu nici interesele lor, şi nici voea lui

’) Notă. In ediţiunea Sf. O isostom acest pasaj are Ia înce
put fraza urm ătoare : «Etţ to ţoKîjiiCî'.' V “î  Suaipspovra r .'ti f  ivuio- 

: adecă «spre a rerra voi interesele voastre, ţi să cunoaşteţi... ». 
Fiindcă în şirul explicaţiilor Sf. Crisostom vorbeşte şi de această 
frază, omisă din textul nostru, de aceia am  crezut că  e bine de 
a o intercala aici. (Traci).
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Dumnezeu nu o cunosc. De altfeliu aceste două — inte
resele noastre şi voinţa lui Dumnezeu — sunt unul şi 
acelaşi lucru. In adevăr că Dumnezeu voieşte, sau do
reşte ca cele ale noastre să fie hune; deci ceia ce el 
voieşte, aceia este şi în interesul nostru. Şi ce oare vo
ieşte Dumnezeu ? A vieţui in sărăcie, în umilinţă, în 
dispreţuirea slavei, în înfrânare, iară nu în dezmer- 
dări, — în scârbe şi necazuri, şi nicidecum in linişte 
şi trândăvie, în a plânge, iară nu în a fi desmetici şi 
rizând, şi în celelalte toate pe cari el le-a legiuit. Dară 
cei mai mulţi toate acestea le cred de rău augu r; — 
atât de departe sunt ii de a cunoaşte cari sunt intere
sele lor, şi care este voinţa lui Dumnezeu, De aceia, 
nici că vor puteâ aceştia vre-odată să se apropie mă
car de ostenelile cerute în facerea faptelor bune. Cei 
ce nu ştiu nici m ăcar ce este virtutea, iară în locul vir- 
tufei adm iră răul, şi în loc să aibă femei înţelepte, ii se 
culcă cu femei curve, cum vor puteâ sa se despartă de 
veacul acestaf Pentru aceia trebuie ca mai ’nainte de 
toate să avem bine regulată judecata noastră asu
pra lucrurilor. De pildă: Chiar de nu am săvârşi fapta 
bună, noi totuşi trebuie a lăuda fapta bună; chiar de 
nu am fugi de răutate, noi totuşi trebuie a înfruntă şi 
a  biciui rautatea, ca astfeliu hotărîrea noastră să fie 
nepărtinitoare. Pe aceasta cale păşind, noi vom puteâ 
in curgerea timpului a ne deda şi faptelor celor bune. 
De aceia şi apostolul a poroncit de a ne ino'i, zicând: 
„spre a cerca voi interesele voastre, şi să cu
noaşteţi care este voea lui Dumnezeu^. Aici mi 
se pare că se atinge şi de Iudei, ca cei ce au avut le
gea, căci şi viaţa prescrisa de legea veche erâ tot voinţa 
lui Dumnezeu, însă nu acea perfectă — căci lor li s’a 
acordat numai ceiace erâ potrivit cu slăbaciunea lor,
— fiindcă voinţa cea desăvârşită şi plăcută este numai 
Viata cea nouă. Dacă apostolul a numit această viaţă 
S lu jba Cuvântătoare, a făcut-0 numai spre deosebire 
de viaţa din legea veche.

„Că zic prin darul ce mi s’a dat mie, tu
turor celor ce sunt între voi, a nu cugeta înalt 
afară decât li se cade a cugeta; ci a cugetă 
spre a fi cu mintea întreagă, precum fiecăruia 
a  împărţit Dumnezeu măsura credinţei1' (Vers.
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3). Mai sus spunând „ Pentru îndurările lui Dum
nezeu vă rog pre voi“, aici iarăşi spune: „Prin 
Charul". Priveşte umilinţa dascalului, priveşte cuget 
moderat, fiindcă nici-odată el nu se crede pe sine a fi 
vrednic de credinţă pentru nişte astfeliu de îndemnuri 
şi poveţe, ci acum ia în ajutoriul sau îndurările lui Dum
nezeu, altădată charul lui, ca şi cum a r zice: «ceiace 
eu vă vorbesc, nu este dela mine, ci dela Dumnezeu». 
Ş i  nu zice: «Că zic voue prin înţelepciunea lui Dum
nezeu, că vă zic voue prin legiuirile lui Dumnezeu», ci 
„prin darul11, amintind necontenit de binefacerile lui 
Dumnezeu, ca astfeliu să’i facă mai recunoscători, şi să 
li arate că sunt răspunzători şi de accst dar.

„Tuturor celor ce sunt între voi“,- adecă nu 
numai c u t ă  mia sau cutăruia, ci stăpânitoriului şi celui 
stăpânit, robului şi'celui slobod, celui prost ca şi celui 
înielept, bărbatului şi femeii, celui tânăr ca şi celui bă
trân, căci legea aceasta este obştească, fiindcă este legea 
stăpânului a toate. Cu chipul acesta şi cuvântul îl race 
mai uşor de primit, punând tuturor înainte cele po- 
roncite, chiar şi înaintea celor ce nu sunt răspunzători, 
ea astfeliu cei vinovaţi şi vrednici de aceasta certare 
şi îndreptare, să’l primiascâ mai cu uşurinţă. Şi ce ’nii 
zici? spune-mi. „A nu cugetă înalte, afară decât 
ii se cade a cugetă". Aici el introduce pe muma 
tuturor bunurilor, voiu să zic umilinţa, imitând şi prin 
aceasta pe dascalul său. Căci dupre cum acela suindu-se 
pe un munte înalt, şi urmând a’şi împleti povăţuirile 
lui morale, de aici a început mai ’ntâi, şi aceste temelii 
a  pus, zicând: „Fericiţi cei săraci cu duchul" 
(Math. 5, 3), tot aşâ şi Pavel, dela cele dogmatice sco- 
borându-se acum la cele morale, a învăţat în general 
orice virtute, cerând dela noi această jertfa admirabilă; 
însă voind a  descrie virtutea şi în parte, ca dela cap 
el începe cu umilinţa, zicând: „A nu cugetă înalte, 
a fa ră  decât Li se cade a cugeţâ“, căci aceasta 
este voinţa lui Dumnezeu, „Ci a cugetă spre a fi 
cu mintea întreagă'". Ceiace el spune aici, aceasta 
însamnă: am luat cugetare, nu ea să  o întrebuinţăm în 
tăpte lipsite de oricse ruşine* ci în fapte , bune, în fapte : 
dictate de prudenţă. Şi nu zice: «spre a vă •umili1», ei
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„spre a.fi cu mintea întreagă1' . --Prin expresiunea 
„mintea întreagă" (îwşpcMvrjv =  prudenţă, sobrietate, 
moderaţiune) el înţelege aici nu virtutea aceia care e 
contrară necUcerniciei şi desfrânărei în genere, şi nici 
a se izbăyl de desfrâu, ci a fi treaz cineva, şi a fi să
nătos Ia minte, fiindcă cuvântul chiar oarê 0 0! ^  însamnă 
a  aveă mintea sănătoasă (™>2i î-/r.v xăc yps‘/«ţ). Deci, 
arătând că cel ce nu este cumpătat în faptele lui, nu 
poate fi nici întreg la minte, adecă nu poate fi statornic 
şi sănătos cu .mintea, ci un astfeliu de om se abate din 
calea cea dreaptă, şi este mai smintit decât un nebun, 
'“ în această însămnare el a  numit prudenţa umilinţă 
sau smerenie.

„Precum fiecăruia a împărţit Dumnezeu 
măsura credinţei". Fiindcă darea, sau mai bine zis 
acordarea charurilor pre mulţi dintre aceştia, ca şi pre 
mulţi dintre Corintheni, ii îngâmfase până la lipsă de 
minte, apoi priveşte cum apostolul dă pe faţă aici cauza 
boalei, şi cum câte puţin o nimiceşte. Căci după ce zice 
că trebuie a  cugeta cinevâ spre a fi cu mintea întreagă, 
adaoge . im ediat: „Precum fiecăruia a împărţit 
Dumnezeu măsura credinţei". Sub denumirea „cre- 
dinţă“ de aici, el a  numit charurile acordate; iară când 
zîce lcă „a împărţit11, prin această expresiune el mân
gâie şi pre cel ce a  primit mai puţin, în acelaşi timp 
însă moderează şi pre cel ce s’a bucurat a primi mai 
mult. Deci, dacă Dumnezeu a împărţit, şi dacă isprava 
(succesul) nu este a  ta, de ce cugeti lucruri m ari? Dară 
dacă cineva nu a r numi aici credinţa charurile acor
date,’ a£oi şi atunci îl ara tă  pe apostol încă mai mult 
umilind pe cei mândri şi îngâmfaţi. Căci dacă credinţa, 
după care minunile se .săvârşesc,, este cauza charurilor 
acordate de Dumnezeu, de ce atunci cugeti lucruri m arii 
Fiindcă dacă Christos n’a r fi venit, şi nici nu s’a r  fi în
trupat, de sigur câ nici cele ale credinţei nu a r  fi mers 
departe, Aşâ că toate bunurile de acolo îşi au începutul. 
Deci, dacă el acordă charurile, apoi ştie cum să le împartă, 
căci’pe toţi i-a făcut el, şi de toţi se îngrijaşte deopo
trivă. Şi dupre cum a acordă acele ! char uri vine dela 
filantropia lui, tot aşâ-dela filantropia; ;iui vine şi mă
sura, adecă; câtimea ce urmează a  dă. Nu el, care dela 
început a arătat bunătate cătră tine, prin’ faptul că a
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acordat char uri, nu el, zic, a r puteâ casă  te obijduiască 
sau sa te trădeze fn măsura ce ţi-a dat. Dacă voia ca 
să te dispreţuiască şi necinstiască, fiu ţi-ar .fl -dat de 
loc; dara dacă el s’a silit ca să te mântuiască şi să te 
cinstiasea căci de aceia a  şi venit şi a împărţit atâtea 
bunuri — de ce te tulburi şi te nelinişteşti, şi abuzezi de 
cugetarea ta în lucruri nebuneşti, nednstindu-te pe tine 
singur mai muit decât cel nebun dela natură? Căci a 
ti cineva nebun dela natură, nu este o crimă sau v r’un 
păcat; — însă a deveni nebun prin cugetare, pe lângă 
că se lipseşte de orice iertare, dară apoi şi osândă mai • 
mare aduce.

*) Astfeliu sunt, iubiţilor, toţi acei ce se încred îrţ 
înţelepciunea lor, căci cugetă lucruri mari de dânşii, şi 
cad în cea mai de pe urmă nebunie. Nimic nu poate 
face pe cinevă prost şi smintit atât de inult, ca lipsa 
de o judecată sanătoasă, sau lipsa de minte, De aceia 
şi Prorocul numiâ pe barbar aşa, zicâiid: „Cel nebun 
nebune va g ră i“ (Isaia 32, 6). Şi ca să’i cunoşti ne
bunia lui chiar şi din vorbe, ascultă ce zice: „Suî-lTlă- 
voiu deasupra norilor, şi voiu fi asemenea celui 
prea înalt“ (Ib. 14, 14) şi „Toată lumea cu mâna 
mea o voiu luă ca un cuib, şi ca nişte ouă pă
răsite O voiu ridicâ“ (Ib. 10, 14). Şi ce poate fi mai 
nebunesc ca aceste cuvinte? De altfeliu flecare famfaro- 
nadă atrage după sine imediat hula şi dispreţ. Daca aşi 
aduce la mijloc fiecare vorbă a acestor smintiţi, nu ai 
puteâ să Hi dai sama bine daca vorba e a unui nebun 
său a unui asemenea smintit, pentru că unul şi acelaşi 
defect este la amândoi. Un alt barbar iarăşi ziceâ: 
„Dumnezeu sunt eu, şi nu om“ (Iezechiil 28, 2), 
şi altul iarăşi: „Nu cumvâ va puteâ Dumnezeu 
să vă mântuiască sau să vă scoată din mânile 
mele“ {Daniil 3, 13)?, Şi un altul deasemenea: „N u 
ştiu pe Domnul, şi pre Israil nu’l voiu lăsâ. să 
meargă" (Exod. 5,2). Dară şi nebunul arătat de Proroc,

’) Partea morală. Despre lipsa de minte, şi despre cei ce In.̂  
crezându-se in înţelepciunea ]or, cugctă lucruri mari de dânşii. 
Câ prostia şi m ândria \ in  din faptul că nu cunoaşte cineva pe 
Domnul, Şi despre umilinţă. ( Veron.).
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că zice în inima iui „Nu este Dumnezeu" (Ps, 13, 1) 
astfeliu este, dupre cum şi Cain când răspundea: 
„Nu cumvâ sunt eu păzitoriu al fratelui meu" 

'(Fac. 4, 9)? Oare ai putea să deosebeşti cuvintele acestea 
de ale nebunilor? Lipsa de minte, sau uşurinţa, vine 
dela abaterea minţei din hotarele prescrise dc Dumnezeu, 
şi ea este care face pe oameni nebuni şi îngâmfaţi. Căci 
dacă începutul înţelepciunei este frica de Dumnezeu, e 
văzut lucru că începutul nebuniei este a nu cunoaşte 
pe Dumnezeu. Deci, dacă a  cunoaşte pe Domnul este 
înţelepciune, iară a nu’l cunoaşte nebunie, apoi a  nu'l 
cunoaşte vine dela îngâmfare şi mândrie drăcească, căci 
începutul mândriei este a nu cunoaşte pe Domnul. Deci, 
m ândria este nebunia cea mai de pe urmă. Astfeliu a 
fost şi Nabal *■), căci dacă nu faţă de Dumnezeu, apoi 
faţă de om a  devenit smintit din cauza uşurinţei lui, 
însă mai în urm ă a murit de frica. Când cinevâ iesă 
din m ăsură şi din hotarele înţelepciunei, devine în aceîaşi 
timp şi fricos şi obraznic, fiindcă sufletul lui a slăbit. 
Dupre cum trupul când îşi pierde temperamentul său 
regulat şi cumpătat, este consumat de toate patimile, 
fiindcă a devenit bolnăvicios, tot aşâ şi sufletul când a 
pierdut simţământul acel mare al umilinţei, capătă o 
aplecare oarecare de slăbăciune, căci devine fricos, 
obraznic şi prost, şi la urmă nu se mai cunoaşte chiar 
pe sine. Dară cel ce nu se cunoaşte pe sine, cum va 
puteâ cunoaşte cele mai pre sus de sine? Dupre cum 
cel.ce este stăpânit de nebunie, în timp ce nu ’şi mai 
dă samă de dansul, nu ştie nici ce!e ce sunt înaintea 
picioarelor lui, şi dupre cum şi ochiul când orbeşte în
tunecă toate celelalte mădulări ale trupului, — acelaşi 
lucru se petrece şi cu lipsa de judecată sanătoasă, adecă 
cu lipsa de minte. De aceia astfeliu de oameni sunt mai 
ticăloşi decât cei furioşi şi nebuni dela natură. Căci şi 
ii întocmai ca şi cei nebuni provoacă rîsul, şi ii ca şi 
aceia sunt grejoşi. Şi-au ieşit din minţi ca şi aceia, 
însă nu se bucură de mila altora ca şi aceia. Sunt îne- 
buniţi ca şi aceia, insă nu sunt scuzabili ca dânşii, ci 
numai sunt urîţi de toată lumea. Au aceleaşi defecte 
ca şi aceia, însă sunt lipsiţi de iertarea acelora. Aceşti 
oameni se fac de rîs nu numai prin vorbele ce ies din

') Notă. A se vedâ I îm păraţi. Cap. 25. (Trad.).
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gura lor, ci şi prin schimile şi mişcările lor. Căci, 
spune’mi: de ce tu Iţi întinzi gâtul când mergi? De ce  
păşeşti în vârful degetelor? De ce te îngâmfi? De ce te  
mândreşti? Nu poţi face nici un fir de par, fie alb, fie 
negru, şi totuşi tu ca şi cum stăpâneşti totul in lume, 
aşa umbli după vânturi. Poate ca ai voi a’ţi face şi aripi,, 
ca să nu mai călătoreşti pc pământ; poate că pofteşti 
de a fi un monstru. Acum însă oare nu te-ai făcut pe 
tine însuti monstru — fiind om — încercându-te de a. 
zbura? Cum te voiu numi oare, spre a nimici uşurinţa 
şi lipsa ta de minte? Să’ţi zic că eşti târnă, cenuşă, 
fum şi praf? Am spus de si^ur prin acestea micimca 
ta, însă nu am nimerit a  arată exact icoana pe care o  
voiam; fiindcă eu voiam a reprezenta exact şi trufia, 
ca şi uşurătatea ta. Aşa dara ce icoană potrivită am  
puteâ, găsi acestor oameni? Mie mi se par ca se asa- 
mănă cu căiţii aprinşi. Căci şi aceştia după aprindere 
se pare că se urntlă şi se ridică în sus, însă o mică 
atingere de mână şi e deajuns a se împrăştia cu totul,, 
şi a se arătă mai pre jos de orice cenuşă. Astfeliu sunt. 
şi sufletele unor asemenea oameni, căci’ o singură su
flare, sau un atac cât de mic va puteâ să umuiascâ şi 
să sfărâme uşurinţa lor. Omul uşor ia minte este ne
greşit şi bolnav. înălţimea la care se crede ajuns nu 
este sănătoasă, ci dupre cum clabucii de sopon se sparg 
uşor, tot aşa de uşor se pierd şi aceştia. Dacă nu crezir 
apoi dă’mi un om obraznic şi lipsit de minte, şi’l. vei 
vedeâ cum a  devenit printr’o împrejurare oarecare mai 
fricos decât toţi fricoşii. Dupre cum para ce se ridică 
din găteje, odată cu aprinderea lor a  prefăcut şi găte- 
jcle in cenuşe, pe când natura lemnelor tari nici nu o 
lasă de a le aprinde uşor, iară după ce le-a aprins nu 
se nimiceşte atât de uşor, tot aşâ şi sufletele statornice 
şi înţepenite bine nu se vor puteâ aprinde şi nici stinge 
cu uşurinţă, ci în ambele cazuri suferinţa va fi de scurtă 
durată.

Acestea ştiindu-le, iubiţilor, să ne îndeletnicim cu 
umilinţa, căci nimic nu este mai puternic ca dânsa. 
Umilinţa este mai puternică decât peatra, mai tare decât 
diamantul, şi ne ţine în mai mare siguranţă decât toate 
pirgurile şi zidurile cetăţilor, fiindcă ea este mai pre 
sus de toate uneltirile diavolului. Dupre cum lipsa de 
minte, sau uşurinţă, face ca ci ne vă să cadă lesne in ceie 
mai mici peripeţii ale vieţei, fiindcă, dupre cum am zis,
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ea se sparge mai uşor decât o băşică de apă, se rupe 
mai degrabă decât pânza paianj inului, şi se împrăştie 
mai iute decât fumul, — tot aşa umilinţa întăreşte şi 
împuterniceşte pe om în orice îm prejurări ale viejei. 
Deci, pentru ca să fim bine înţepeniţi ca pe o peatră 
vârtoasă, să lăsăm Ia o parte uşurinţa, şi să preferăm 
umilinţa, căci numai aşâ vom afiâ linişte şi repaos şi 
în viaţa aceasta, iară în cea viitoare ne vom puteâ în- 
vrednici tuturor bunurilor făgăduite, prin charul şi filan
tropia Domnului nostru lisus Christos, căruia împreună 
cu Tatăl şi cu Sf. Duch se cuvine slava în vecii vocilor. 
Amin.

O M I L I A  X X I I

„Că precum într’un trup multe mădulări 
avem, şi mădulările n’au toate o lucrare, într’a- 
cestaşi chip şi cei mulţi un trup suntem întru 
Christos, iară fiecare unul altuia mădulare11 
(Cap. 12, 4, 5).

Iarăşi întrebuinţază acelaşi exemplu pe care I-a 
întrebuinţat şi în epistola cătră Corintheni, înfruntând 
aceiaşi patimă ca şi aici. De altfeliu mare* este în adevăr 
puterea medicamentului întrebuinţat de apostol, mare 
este şi tăria exemplului adus, căci poate să vindece 
boala lipsei de minte, sau a uşurinţei omeneşti. «De ce, 
zice, cugeti lucruri m ari de tine % Sau de ce iarăşi un 
altul te dispreţuieşte pe tine? Oare nu suntem cu toţii, 
mici şi mari, im trup? Deci, când dupre cap suntem 
cu toţii un trup, şi unii altora mădulări, de ce prin 
lipsa de minte te sfăşii pe tine singur? De ce ruşinezi 
pe fratele tău? Că dupre cum acela este rnădulariul tău, 
tot. aşâ şi tu eşti madulariul lui, şi deci mare este egali
tatea de cinste dintre voi şi din acest punct de vedere». 
A‘;â dară apostolul a  pus aici două motive puternice, 
spre a nimici uşurinţa lor şi lipsa de m inte: şi că suntem 
mădulări unul altuia, adecă nu numai cel mic mădu- 
lariu a celui mare, ci şi cel mare mădulariu celui mic, 
şi ca cu toţii suntem un tru p ; — sau mai bine zis trei
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sunt acele motive, căci a arătat şi charul cc ni s’a dat. 
«Deci, zice, nu cugetă lucruri mari, căci ţi s’a dat acest 
dar de Dumnezeu, şi nu l-ai luat tu, nici nu l-ai aflat tu»; 
De aceia el atingându-sc de charurile date, n’a zis că 
unul a luat mai mult, iara altul mai puţin, tiară ce? 
„D e multe feluri", căci zice: „A v ân d  d a ru r i  de 
multe fe lu ri '1 (Vers. 6), adecă nu mari, nici mici, ci 
vde multe feluri". Şi ce este, dacă nu ţi s’au rân
duit şi ţie aceleaşi ca şi fratelui tău ? Căci trupul acelaşi 
este. Deci, începând dela charuri, el sfârşaşte cu faptele, 
căci după ce spune de prorocie, de slujbă şi de celelalte, 
la urmă sfârşaşte cu eleimosina, cu îngrijirea şi aju
torinţa altora. Fiindcă eră cu putinţa ca unia dintre 
dânşii sa fie virtuoşi, şi totuşi să nu aibă darul proro- 
cioi, de aceia el arată aici că şi a £i virtuoşi este un 
dar al lui Dumnezeu, şi cu mult mai mare chiar decât 
darul prorociei, — dupre cum a arătat şi in epistola câtrâ 
Corintheni, — cu atât mai mare, cu cât virtuosul are 
plată, pe când Prorocia este lipsită de plată, căci întreagă 
este în dar, şi char ai lui Dumnezeu. De aceia şi zicc 
apostolul: „A v ân d  daruri de multe feluri, dupre 
darul care este dat noue, ori prorocie, dupre 
măsura (analogia) credinţei". Fiindcă mai sus i-a 
mângâiat în deajuns, apoi aici el voieşte de a’i face mai 
ageri şi mai însemnaţi, arătând câ ii sunt cari procură 
motivele de a primi dar mai mare, sau mai mic. Spune 
de sigur, că darul se acordă de Dumnezeu, ca acolo 
unde zice: „Precum fiecăruia a  împărţit Dum
nezeu dupre măsura credinţei1*, şi iarăşi: „Dupre 
darul ce ni s’a dat noue", ca să modereze pre cei 
mândri, — însă spune în acelaşi timp că începuturile se 
fac de noi, ca astfeliu să întărite pe cei leneşi, ceiace 
face şi în epistola cătră Corintheni, unde ambele aceste 
motive sunt puse în mişcare de apostol. Când el zice: 
„ S ă  râ v n iţi (iubiţi) darurile cele m ai bune" (I 
Coi'. 12, 31),’ prin aceasta îi arată şi pe dânşii ca cauze 
a deosebirei darurilor acordate; iara când li spune: 
„Toate acestea le lucrează u n u l şi acelaşi Duch, 
îm p ă rţin d  deosebi fiecăruia precum voieşte11 
(lb. vers. 11) aceasta o pregăteşte; adecă că cei ce au 
primit darul nu trebuie să se îngâmfe, — pretutindeni 
căutând a înfrâna această patimă numită mândrie.



Acest lucru ti face şi aici, mişcând pe cei căzuţi, 
căci zice: „ori prorocie, dupre m ăsură (analogia) 
Credinţei", adecă, că deşi este dar al lui Dumnezeu, 
totuşi nu sc varsă asupra oamenilor cum s'ar întâmplă, 
ci in raport cu m ăsura credinţei celor ce’l primesc. Cu 
alte cuvinte acel dar se varsă în tr’atât, întru cât va 
găsi vas al credin|ei proactus pentru aceasta.

„Ori slujbă, întru slujbă" (Vers. 7). Aici el 
vorbeşte în general, fiindcă şi apostolatul este slujbă, 
precum în general şi orice acţiune duchovnicească slujbă 
se numeşte. Denumirea aceasta se acordă de multe ori 
şi vre-unei iconomii proprii, aici însă se spune în mod 
general. „Ori cel ce învaţă, întru învăţătură11. 
Priveşte cu câta indiferenţă trece el aici darurile; pe 
cel mic îl trece întâi, iară pe cel mare după aceia, cu 
care ocazie acelaşi lucru ne învaţă: a nu ne trufi, a nu ne 
îngâmfă.

„O ri cel ce mângâie, întru mângâiere11 (Vers. 
8). Şi aceasta este tot un feliu dc învăţătură. „Bărbaţi 
fraţi! De este întru voi cuvânt de mângâiere 
cătră popor, grăiţi11 (Fapt. 13, 15), zicea tot acest 
fericit credincioşilor din Antiochia Pisidiei. Apoi arătând 
că nu este un mare lucru de a exercită fapta bună, 
dacă nu se va face după legea cerută, adaoge: „Cel ce 
dăruieşte, întru nevicleşug11, căci nu e de ajuns do 
a  da, ci trebuie de a da cu îmbelşugare.- Prin cuvântul 
„nevicleşug11 aceasta o înţelege apostolul peste tot 
locul, fiindcă şi fecioarele acelea aveau untdelemn» 
însă pentru că nu aveau îndeajuns, au căzut cu totul. 
„Cel ce este cârmuitoriu, întru osârdie11, zice; 
fiindcă nu este deajuns numai ca cineva să cârmuiască, 
ci trebuie să aibă şi osârdie în a cârmui. „Cel ce mi- 
luieşte, întru bunăvoinţă*1, fiindcă nu e deajuns 
numai de a  milui, ci trebuie a face aceasta cu îmbel- 
şugare şi cu cuget nesupărat, sau mai drept vorbind, 
nu numai fără supărare să miluiască cineva, ci chiar 
sa fie vesel şi mulţămit sufleteşte de asemenea fapt. Tot. 
despre aceasta scriind şi Corinthenilor, ]j-a prezentat 
chestiunea cu muită băgare de samă, căci aţiţindu-i spre 
milostenie îmbelşugată li ziceâ: ,,CeI ce samână CU 
scumpetc, cu scumpete va şi seceră, iară cel
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ce samănă cu binecuvântare, întru binecuvântări 
va şi seceră11 (li Cor. 9, 6), ttupă care căutând a  în
drepta părerea sau intenţiunea celui ce face milostenie, 
adaoge: „Nu întru m âhn ire , sau de silă" (ib. vers. 
7). Ambele aceastea -  îmbelşugare şi mulţamire în 
milostenie — trebuie a întovărăşi pe cel milostiv. De ce 
tu plângi, sau te scârbeşti dând milostenie? De ce te 
întristezi miluind pe cel sărac, şi astfeliu trădezi fructul 
succesului unei asemenea fapte bune? Dacă te scârbeşti, 
apoi nu miluieşti, ci şi cu această ocazie te arăţi crud 
şi neomenos. Dacă tu te scârbeşti atunci, cum vei putea 
ridică pe acela ce se găseşte în scârbă din cauza sără
ciei lui? Când tu dai milostenie cu bucurie, a'cela nu 
vede nimic rău, şi nici nu bănuieşte măcar aşa cevâ, 
ci totul vede în bine. Fiindcă nimic nu se parc oame
nilor mai uricios ca a primi cevâ de la alţii, de aceia 
dacă nu vei nimici această bănuială cu cea mai mare 
veselie atunci când faci milostenie, arătând prin aceasta 
că tu eşti cel ce ai luat mai mult decât ai dat, apoi 
mai mult ai umilit pe cel ce a primit milostenia ta; 
decât l-ai ridicat. De aceia zice: „Cei ce  iTiiluieşte, 
întru bunăvoinţă11, adecă cu muîţămire sufletească 
să o facă aceasta. Căci cine primind împărăţia este 
posomorit? Cine luând iertarea păcatelor, rămâne în
tristat? Deci, nu te uita la cheltuiala (risipa) banilor, ci 
la folosul ce’l ai prin acea risipă. Căci dacă cel ce samănă, 
se bucură, deşi samănă pentru nişte foloase nesigu're, 
apoi cu atât mai mult trebuie a se bucurâ cel ce cul
tivă ceriul.

Astfeliu făcând milostenia, chiar de a’i da puţin, tu 
ai dat mult, dupre cum şi cel ce dă mult cu supărare 
şi fiind posomorit, a transformat cele multe în puţine. 
Astfeliu văduva acea din evanghelie, cu doi bani a covârşit 
talanţii cei mulţi, fiindcă i’a fost îmbelşugată intenţiunea 
ei. «Şi cum se poate, zici tu, ca vieţuind cineva în cea 
mai neagră sărăcie, să facă aceasta cu bună voinţă?», 
întreabă pe văduvă, şi dela dânsa vei auzi modul cum 
se poate; vei aflâ apoi că nu sărăcia aduce pe cineva 
în strâm torare şi nemulţămire, ci intenţiunea omului 
este care face şi pe aceia, ca şi pe aceasta. Este cu pu
tinţă, ca fiind ci ne vă în cea mai mare sărăcie, să fie 
şi mărinimos, dupre cum şi cel ce trăieşte în bogăţie 
să fie avar şi chiţibuşar (juxprAo-fO;;). De aceia apostolul
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•cere; ca cel ce dăruieşte, să o facă aceasta cu iievicleşug. 
cel ce rnituieşte să fie întru bună voinţă, cel ce car- 
muieşte, să fie cu osârdie, căci el nu voieşte ca noi să 
ajutăm  pe cei nevoiaşi numai cu bani, ci şi cu cuvin
tele, şi cu faptele, şi cu trupurile, şi în fine cu toate 
celelalte. Şi după ce a spus de cârm uirea cea prin în
văţătură şi prin mângâiere — şi aceasta de a  doua este 
cea mai trebuitoare, întru cât este hrana sufletului, -  
la urm ă a  venit şi la cârmuirea sau îngrijirea celor ce 
au nevoie prin bani şi toate celelalte. Apoi arătând cum 
s’a r puteâ face toate acestea, introduce pe mum a tuturor 
-acestora, adecă dragostea, şi zice: „Dragoste neta- 
ţamicâ“ (Vers. 9), Dacă o ai aceasta, nu vei simţi 
risipa banilor, nici obosala trupului, nici greutatea cuvin
telor, nici sudoarea slujbei, ci toate le vei purtă cu 
bărbăţie, fie că a r trebui să ajuţi pe un altul cu trupul, 
sau cu banii, sau cu cuvântul, sau cu altceva. Dupre 
cum el nu cere numai dăruire simplă, ci aceâ dăruire 
să fie cu nevicleşug făculă, nici ocârmuire sau îngri
jire  simplă, ci să ne făcută cu sirguiiiţă, şi nici milos
tenie cum s’a r  întâmpla, ci cu bunăvoinţă, adecă cu 
toată mulţămirea sufletească, tot astfeliu cere ca şj 
■dragostea să nu fie cum s’a r brodi, ci nefaţarnică, fiindcă 
numai aceasta este adevărată dragoste, şi când aceasta 
■este, apoi toate celelalte vin deia sine. Gel ce miluieşte 
având dragoste nefăţarnică, miluieşto cu tmnăvoin|ă, 
căci el ştie că milostenia lui şi-o dă; cel ce cârmuieşte, 
cu sirguinţă cârmuieşte, căci ştie că pe dânsul se câr- 
muieşte; cel ce dăruieşte, face aceasta cu îmbelşugare, 
căci ştie că lui îşi dăruieşte.

Apoi, fiindcă dragostea poate fl de multe ori chiar 
.şi in faptele cele rele, precum de pildă este dragostea 
celor conrupţi, dragostea celor ce sunt de acord în răpiri 
şi furtişaguri de averi străine, dragostea celor de prin 
ospeţe şi beţii, de aceia apostolul scoţând dragostea ade
vărată  din rândul celor de mai sus, zice: ,,Urîlld 
răul şi lipindu-vă de lucrul bun“. El nu zice «de
părtând u-vă de rău», ci urîndu-1 cu desăvârşire, fiindcă 
chiar verbul pe care îl întrebuinţează aici ţă̂ o-irn-fiio-o) =  
a  urî cevâ mult, a avea scârbă şi groază de cel urît) 
de muie ori semnifică m ărirea sau tensiunea acţiunei. 
Fiindcă sunt mulţi cari deşi nefăcând rele, au cu toate 
acestea în sufletul lor poftă de asemenea rele, de aceia
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a întrebuinţat această, expresiune căci el
voieşte na noi să curăţim bine cugetul nostru, şi să 
avem ură, duşmănie şi rezboiu ne’mpăcăi contra. reului. 
«Dacă am spus, zice, să vă iubiţi unul pre altul, să nu 
credeţi c i  această iubire trebuie a o întinde până acolo, 
că să conlucreze chiar şi în faptele cele rele, ci cu totul 
din contra, hotărăsc eu : nu numai că să fie străină de 
săvârşirea- reuîui, ci să fie străină chiar şi de intenţiunea 
de a  face reul; şi încă nu numai străină de această 
intenţiune, ci să dispreţuiască reul şi să’l urască cât de 
mult». Şi băgaţi sam a.că el nu se mulţămeşte numai 
cu ura înverşunată ce trebuie sa o avem contra reului, 
ci introduce şi acţiunea virtuţei, căci zice: „L ip in d u -v ă  
de tot lucrul b u n “ . Nu spune «urînd răui şi făcând 
binelen, ci stând necontenit în bine, căci aceasta o arată, 
prin expresiunea „lipindu-vă de tot lucrul b u n 11. 
Tot aşâ şi Dumnezeu unind pe bărbat cu femeie, a zis: 
„Se v a  lipi bărbatul de femeia s a “ (Facere 2,24). 
Mai departe apoi arata şi cauzele pentru cari noi suntem 
datori a ne iubi unii tpre alţii. „Cil dragoste fră
ţească, zice, unul p e ‘al tul iu b in d 1* (Vers. 10), fiindcă 
sunteţi fraţi, şi din aceleaşi scârbe şi dureri aţi fost 
tlc’srobi(i; — dcci şi pentru aceasta este drept de a vă 
iubi unul pre altul». Aceasta o ziceă şi Moisi celor ce 
se rezboiau in Egipet: „ F ra ţi Slin te ti v o i; de  ce 
v ă  nedreptăţiţi unii pre alţii11 (Exod. 2, 1:i) ? când 
el vorbeşte despre cei deafară (afară de creştinism) zice: 
„De este cu putinţă v o u ă , cu toţi oamenii-să 
fiţi în p a c e “ , iară când vorbeşte despre cei de o cre
dinţă, zice: „Cu dragoste frăţească unul pre altul 
iubind**. Acoîo cere numai ca sa nu ne luptăm, nicf 
să urîm sau să dispreţuim, ci să fim in pace; -a ic i 
însă cere de a ne şi iubi, şi încă cu dragoste frăţească 
să ne iubim. «Dragostea noastră trebuie a fi, zice, nu 
numai neprefăcută, ci încă caklă, îndoită, sporită în cel 
mai înalt, grad, cu alte cuvinte dragoste fierbinte. Ce 
folos dacă tu iubeşti iară vicleşug, insa nu iubeşti cu 
căldură?». De aceia şi zice: „Cu dragoste frăţească 
unul pre altul iubind*1, adecă, «iubeşte; insă cu căl
dură, să iubeşti. Nu aşteptă ca să fii iubit, de altul, ci 
tu aleargă spre acela, apucă tu mai ’nainte decât el,
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căci astfeliu vei culege tu mai ’ntâi rodul dragostei ace- 
iia». După ce spune cauza pentru care datorim a ne 
iubi unii pre alţii, mai departe spune şi cum a r rămânea 
nemişcate cele ale dragostei; pentru care şi adaoge: 
„Cu cinstea unul pre altul mai mare făcând". 
Numai astfeliu vine prietenia şi dragostea, şi odată venita 
in acest mod, rămâne pentru totdeauna. Nimic nu face 
pc prieteni mai uşor, ca a căută cineva să biruiască 
cu cinstea pe aproapeie său. De aici se naşte nu numai 
dragostea, ci şi o cinste mai mare. Cele vorbite mai 
’nainte vin din dragoste, însă dragostea vine din cin
stea şi valoarea acordată aproapelui, precum şi cinstea 
vine din dragoste. După aceia el nu pretinde numai ca 
să cinstim pre alţii, ci şi altcevâ mai mult, zicând: 
„Cu osârdie nelenevosi“ (Vers. 12), căci şi aceasta 
naşte dragostea, când oaată cu cinstea vom arătă şi 
îngrijire, fiindcă nimic nu face ca cinevâ să fie iubit, 
decât cinstea şi îngrijirea ce o are cătră aîţii. Nici nu 
este de ajuns numai de a iubi; ci trebuie de a  arată şi 
cinste celor iubiţi, precum şi a avea grijă de ii, sau 
mai bine zis, tot din iubire vin*şi acestea, dupre cum 
şi iubirea se înfierbântă, prin cinste şi îngrijire, aşâ că 
sunt edificatoare una alteia. Căci sunt mulţi cari cu 
gândul ior iubesc, însă când este nevoie, nu dau mână 
de ajutoriu. De aceia apostolul din toate părţile clădeşte 
dragostea. Şi cum am puteâ fi nelenevoşi cu osârdia? 
„Cu duchul arzând" zice. Priveşte, cum el pretutin
deni cere silinţă, căci n’a zis numai «să dăruiţi», ci a 
adaos: „întru nevicleşug", adecă cu îmbelşugare, nici 
numai «să cârmuiţi», ci „întru osârdie", nici numai 
«să miluiţi)), ci a adaos; „întru bunăvoinţă"; nu 
numai «să cinştiţi», ci să aveţi voi întâietatea în a  cinsti; 
nu numai «sa iubiţi», ci fără făţărnicie; n’a zis numai 
<1 fugind de rău», ci „urînd răul", nici numai «să faceţi 
binele», ci „Upindu-vă. de tot lucrul bun", nici 
«fiţi osârduitori», ci a  adaos imediat ,,ne lenevoşi", şi 
nici «să aveţi duch», ci să fiţi „cu duchul arzând", 
adecă să fiţi fierbinţi şi deştepţi. Dacă vei avea toate 
cele spuse mai ’nainte, vei atrage duchul la sineţi; şi 
când el va rămânea pe lângă tine, te va face destoinic 
spre acelea, şi toate Care purced dela duchul şi dela 
dragoste vor fi uşoare, căci' din toate părţile tu eşti
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înfierbântat. Nu vezi taurii cari poartă pe spate semnul 
fierului roş cu care au fost înfieraţi, e-ât sunt de gro
zavi şi de nesuferit pentru toţi ? Tot aşâ şi tu vei deveni 
nesuferit diavolului, dacă din toate părţile vei avea cu 
tine văpaea duchului şi a dragostei.

„Domnului Slujind11. Prin toate cele arătate până 
acum, noi vom puteâ sluji Demnului. Câte ai face fratelui 
tău, asupra stăpânului se restrâng; şi întru cât acela a avut 
binefaceri dela tine, pe aceiaşi măsura ţi se va socoti răs
plata Ai văzut unde a înălţat el cugetul celui ce face 
acestea! Mai departe arătând cum s’a r puteâ aprinde 
văpaeaduchuiui,zice: „Intru nădejde bucurându-vă, 
întru necaz răbdând, întru rugăciune îngăduind 
(stăruind)" (Vers. 12), Toate âcestea sunt elemente, 
care contribuiesc la aţîţarea focului aceluia. Fiindcă mai 
’nainte el a cerut risipa banilor în milostenii, osteneala 
trupurilor, îngrijire, sârguinţâ şi învăţătură, şi toate 
celelalte grele şi cu anevoie de purtat, de aceia aici e! 
mângâie iarăşi pe luptă lor iu cu dragostea, cu duchul, 
cu speranţa, fiindcă nimic nu poate face sufletul ome
nesc atât dc curajos şi de dârz, ca o speranţă bnnă. 
Dară chiar mai ’nainle de bunurile nădăjduite, el dă şi 
un alt premiu. Fiindcă speranţa erâ pentru cele viitoare, 
zice: „Intru necaz răbdând41. Şi în adevăr, că mai 
’nainte de cele viitoare, adecă chiar în viaţa prezentă, 
omul îşi agoniseşte un mare bun din scârbe şi neca
zuri, căci devine încercat şi răbdătoriu în peripeţiile 
vieţei. După aceasta şi un alt ajutoriu ni procură, zicând: 
„Intru rugăciune îngăduind (stăruind)”, când, deci, 
şi dragostea tace lucrul uşor, şi duchul ajută, şi spe
ranţa uşurează, când necazul te face mai încercat şi 
mai destoinic de a suferi totul eu bărbăţie, şi când îm- 
preuină cu acestea mai ai şi o altă arm ă, adecă rugă
ciunea şi ajutoriul căpătat prin ea, ce a r puteâ fi greu 
dc îndeplinit din cele poroncite? Nimic. Ai văzut cum 
din toate părţile el a  înţepenit bine pe luptătoriu, şi 
cum a arătat că toate cele poroncite sunt foarte uşoare 
de îndeplinit ? Apoi gândeşte-te iarăşi, cum se atinge de 
eleimosină, sau mai drept vorbind, nu eleimosină simplu, 
ci eleimosină dată sfinţilor. Mai sus spunând. „Cel ce 
milueşte, întru bunăvoinţă11-, prin aceasta a deschis 
mâna tu turor; iară aici el vorbeşte de credincioşi. Pentru
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aceia şi adaoge, zicând: „Intru tre b u in ţe le  s f in ţilo r  
p ă r ta ş i  fiind11 (Vers. 13). Nu spune: «procuraţi-li cele 
trebuitoare», ci „părtaşi iiin d  în trebuinţele sfin 
ţilo r14, arătând prin aceasta că dânşii mai mult iau 
decât dau, şi că faptul acesta este un feliu de negoţ, 
căci a fi părtaşi este a  fi tovarăşi, este a luă parte ia 
câştig. Contribui tu cu bani? Dară şi aceia contribuie 
cu curajul şi cu răgăciunile lor cătră Dumnezeu pentru 
tine. „Iubirea de s tră in i u rm ând*1, N’a zis «făcând, 
sau lucrând», ci „urmând**, învăţându-ne pre noi de 
a nu aşteptă ca să vie la noi cei ce au nevoie de aju
toriu] nostru, ci noi să alergăm dupre dânşii, şi să’i 
urmărim în nevoile lor.

‘) Aşâ a făcut Lot, aşâ a făcut Abraâm, căci acest 
din urma în acest scop şi-a petrecut o zi întreagă aştep
tând un asemenea vînat preţios, iară când l-a văzut, a  
şi alergat întru întimpinarea lui, şi după ce i s’a  închinat 
până la pământ, a  zis: „Doamne, de am aflat char 
înaintea ta, să nu treci pe lângă sluga ta“ 
(Facere 18, 3). El n’a  făcut dupre cum facem noi, ca 
văzând un străin sau un sărac, încruntăm sprinceniîe, 
şi nu’i credem vrednici nici măcar a  îi răspunde la 
complimentul ce ni’l fac, şi chiar dacă după nenumărate 
rugăminţi ne înduplecăm a  Ii da cevâ, apoi poroncim 
slugii de a  li dâ un pitac, şi cu aceasta credem că am 
sfârşit totul. Nu aşâ însă a făcut acela, ci el mai ’ntâi 
şi-a luat rolul de rugătoriu şt slugă, deşi nici nu cu
noştea pe cine urmă să primiască. în cortul său. Noi, 
deşi ştim bine că vom primi pe Christos, totuşi nici 
aşa nu ne facem mai blânzi, căci iată că acela se roagă 
şi se închină înaintea noastră, iară noi batjocorim pe 
cel ce se apropie de noi. Acela a îngrijit de oaspeţi, şi 
împreună cu femeia sa a făcut totui pentru prim irea 
lor, pe când noi nu facem aceasta nici măcar prin slu
gile noastre. Dacă poate ai voi să vezi şi masa ce a  
intins-o oaspeţilor lui, ai vedeâ şi aici multă osârdie din 
partea lui; iară osârdia aceasta nu erâ atât prisosinţa

') Partea morală. Despre iubirea de străini (ospitalitate) şi 
despre eleimosină. Şi că  nu trebuie de a  cercetă şi a  descoase pre 
cei ce  se apropie de noi, spre a primi milostenie, nici de a-i bat
jocori şi a-i .murdări cu limba, câre se învredniceşte de tainele 
sfinţilor. ( Veroit) .
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bucatelor puse înaintea lor, pe cât erâ. bogăţia inten- 
ţiunei lui. Câţi bogaţi erau in acel timp? Şi totuşi nici 
unul n’a făcut ca Abraâm. Câte văduve erau in Is
rail pe timpul lui Ilie? Şî totuşi nici una n’a ospătat 
pe Elie. Câţi bogaţi iarăşi erau pe timpulQlui Eliseiu i 
Şi cu toate acestea singură Somaniteauca a cules rodul 
ospit&lităţei, dupre cum şi Abraâm atunci, care pentru 
dărnicia şi bunăvoinţa ce a arătat este vrednic de ad
mirat, mai ales că nici nu ştiă cine erau cei ce venise 
la dânsul, şi totuşi cl a fost primitoriu acelor străini.

Deci nici tu să nu descoşi pe cel ce vine la tine, 
căci îl primeşti pentru Christos. Dacă veşnic vei descoase 
pe cel ce’ţ.i cere ospitalitate, de multe ori vei trece cu 
vederea chiar şi pe cel vrednic de îngrijire, şi din această 
cauză vei pierde plata. Deşi chiar cel ce primeşte pe 
unul care poate nu este bun, şi lotuşi pentru aceasta 
nu este acuzat, ci are încă şi plată. „Cel Ce primeşte 
pre Proroc în nume de Proroc, plata Prorocului 
va luă11 zice (Math. 10, 41), pe c â n d  cel ce descoasă 
zădarnic, va trece cu vederea chiar pe bărbatul vrednic 
şi minunat, şi va da samă de aceasta. Deci, nu descoase 
viaţa şi faptele celui ce are nevoie de ajutoriul tău, 
căci este cea mai de pe urm ă mojicie, ca pentru o pâne 
ce’i dai să’i descoşi întreaga lui viaţă. Dacă poate el 
este omorîtoriu de oameni, dacă este tal har iu sau ori 
şi ce, oare nu ţi se pare vrednic de o bucată de pane 
sau câţiva pitaci? Dară iată ca stăpânul tău şi soarele 
il resare pentru dânsul; şi tu ii crezi nevrednic chiar 
de hrana de toate zilele? Dară eu pe lângă acestea voiu 
mai adaoge şi altceva: chiar dacă ai şti foarte bine că 
omul acela este încărcat de mii de rele, şi nici atunci 
nu vei aveă vre-o îndreptare, lipsindu4 de hrana zilnică. 
In adevăr că şi tu eşti rob al celui ce zice: „Au nu 
ştiţi ai căruia duch sunteţi“ (Lucâ 9, 55)? Eşti şi 
tu rob, zic, al celui ce slujâ pe cei ce’l împroşcau cu 
petre, şi care mai ales s’a şi restignit pentru dânşii. Să 
nu’mi spui că săracul care ’ţi cere milostenie a ucis pe 
un altul, căci chiar de a r  urm ă ca să te omoare şi pe 
tine, totuşi nici atunci nu eşti îndreptăţit de a-1 trcce 
cu vederea. Fiindcă şi tu eşti ucenic al celui ce s’a  res- 
tignit şi a  pătimit, al celui ce doriă mântuirea celor ce’l 
restignise, al celui ce zicea chiar când se găsiâ restignit 
pe cruce: ..Părinte! iartă-ie lor. ea nu ştiu ce
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fac“ (Ibid. 23, 34). Eşti robul aceluia care s’a purtat cu 
blândeţă, că tră  cel ce’l lovise, a aceluia care a încununat 
pe cel ce’l batjocorise pe cruce. Şi ce a r  puteâ fi deopotrivă 
cu această bunătate? Fiindcă la început amândoi tâl
harii îl batjocoreau, el cu toate acestea unuia dintr’ânşii 
i-a deschis raiul. Şî lăcrămă pentru cci ce urmau a’l 
ucide, şi se tulbura şi neliniştiă văzând pe vînzatoriu. 
nu pentru că urm ă a fi restignit, ci pentru că acela se 
pierdea. Se tulbură, deci, pentru că ştia mai dinainte 
că acela se va spânzură, şi se neliniştiâ de osânda lui 
după spânzur are. Şi deşi cunoştea răutatea şi viclenia 
lui, totuşi până în ceasul cel de pe urm ă l-a răbdat, şi 
nu numai că nu l-a respins, ci încă l-a şi sărutat, pe dânsul, 
trădătoriul. Stăpânul tău sărută pe trădătoriu şi primeşte 
cu veselie pe buze pe cel ce urm â a ’i vărsă imediat 
cinstitul său sânge, şi tu nu învredniceşti pe sărac nici 
cu o pâne? Şi nu te sileşti de legea pe care a pus-o 
Christos? P rin  acestea el a arătat că nu numai pe cei 
săraci, dară  chiar şi pe cei ce ne duc la moarte nu tre
buie a ’i dispreţul. Să nu’mi spui că «cutare mi-a pricinuit 
rele», ci gândeşte-te ce a făcut Christos cu Iuda înainte 
de a  fl restignit, prin sărutarea prin care urmâ a fl 
vîndut, voind prin aceasta a îndreptă pe vânzătoriu. 
Şi priveşte cu câtă modestie îi vorbeşte: „ lu d o ! zice, 
c u  sărutare pre F iu l om u lu i v in z i“ (Cuca 22,48)? 
Pe cine nu a r  fi muiat, pe cine nu a r  fl înduioşat acest 
glas? Pe care fiară sălbatecă nu a r fl îmblânzit? Pe 
care diam ant nu l-ar fl sfărâmat asemenea voce ? Dară 
pe ticălosul acela nu l-a mişcat de loc. Să nu’mi spui 
ca «cutare a omorît pe cutare, şi de aceia eu îl dispre
ţuiesc», căci de a r  urm â să înfingă chiar în tine cuţitul, 
şi să’şi mânjască dreapta sa în grumazul tău, tu totuşi 
sărută acea m ână dreaptă, fiindcă şi Christos a sărutat 
gura aceia care a uneltit sfâşierea lui. Dc aceia şi tu 
nu urî pe cel ce te duşmăneşte, ci lăcrămiază şi fie-ţi 
milă de dânsul, căci în adevăr că un astfeliu de om este 
vrednic de a  fi plâns de noi. Noi suntem slugile aceluia 
care a şi săru tat pe vînzătoriu. Nu voiu încetă deloc 
de a vă vorbi de aceasta într’una, şi a  vă spune cu
vintele acelea, mai blajine decât sărutarea celui ce le-a 
grăit. El n’a zis: «O! ncbunule şi plinule de răutate! 
O ! vînzătoriule! Această resplată ’mi dai pentru atâtea 
binefaceri?» Insă cum? „ Iu d o “ , punând aici numele
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lui principal, ceiace este faptul unuia care jăleşte, care 
deşteaptă pe altul, iară nu faptul unuia ce este mâniat. 
Şi nu zice: «vinzi cu sărutare pe dascalul tău? pe stă
pânul tău, şi pe binelăcătoriut tău t ci „ p re  Fiul Omului". 
Chiar dacă n’a r  fl fost dascalul şi stăpânul tău, totuşi 
pe cel ce se poartă cu tine cu atâta blândeţă, pe cel 
-ce se arată cătră tine atât de sincer, încât te-a sărutat 
chiar în timpul vinzărei lui, când tu prin sărutare dă- 
duse-şi semnul vinzărei, pe acesta îl vinzi ? Binecuvântat 
eşti, Doamne! Căci câte exemple nu ne-ai dat, tu noue 
dc smerenie şi nevicleniel Cătră Iuda aşâ s’a  arătat, 
însă nu tot aşâ oare şi cătră cei ce venise înarm aţi cu 
săbii şi cu fuşti =  felinare aprinse, sau lam
pioane)? Şi ce a r puteâ fi mai blajin şi mai blând ca 
cuvintele grăite de el acelora? Căci deşi a r fi putut sa 
facă ca toţi aceia să dispară deodată dintre cei vii, cu 
toate acestea nimic n’a făcui, ci cu multă bunătate şi 
blândeţă întră în vorbă cu ii, zicându-li: „Ca la  un 
tă lh a r iu  aţi ieşit, cu săb ii şi cu fuşti s ă  m ă  
p rin d e ţi p re  m in e£< (Matheiu 26, 55). Şi aruncând u-i 
oarecum la pământ, — fiindcă remăsese toţi în nesimţire, 
el de bună voie s’a  predat, şi a răbdat văzând pre cei 
ce’i legau sfintele lui mâni, deşi puteâ ca deodată să  
zguduie totul şi să arunce jos. Dară tu şi după toate 
aceste exemple, te porţi cu sălbătăcie cătră sărac, care 
deşi poate este vinovat de mii de rele, totuşi foamea şi 
golătatea lui a r  fl deajuns a muiâ chiar sufletul cel mai 
împetrit. Tu stai faţă de cel sărac ca o fiară sălbateca, 
imitând furia leilor; şi deşi leii nici-odată n’a r gustă din 
trupurile moarte, tu însă văzând scrijilat de multe rele 
trupul lui, te arunci asupra lui zăcând jos la pământ, 
şi’l sfâşii prin batjocuri, şi adăogi necazuri peste necazuri, 
şi pe cel ce s’a refugiat la liman tu îl împingi şi’l izbeşti 
în stâncă, şi’i pregăteşti un naufragiu mai grozav decât 
-celor din mare. Şi cum vei zice lui Dumnezeu „m i- 
lu ie ş te -m ă “ ? Cum vei cere iertarea păcatelor batjo
corind pre cel ce cu nimic nu ţi-a greşit, şi-i ceri socoteală 
de sărăcia şi de lipsa lui, întrecând cu sălbătăcia pe 
toate fiarele sălbatece ? Acelea cel puţin când sunt silite 
de pântece, se ating de hrana legiuită lor, pe când tu 
deşi nimic nu te împinge şi nici nu te sileşte, sfâşii pe 
fratele tău, inuşcându-1 şi spârcuindu-1, deşi nu cu dinţii,
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ci cu cuvintele, cari de multe ori sunt mai grozave decât 
toate muşcăturile. Cum, deci, vei primi sfinta jărtfă, 
când îţi mânjeşti îimba cu sânge omenesc? Cum vei 
întimpinâ pe altul cu „pace ţie“, când gura îţi este 
încărcată de rezboiu asupra lui? Cum te vei bucura de 
hrana simţită, când gura ’ţi este plină de atâta venin? 
Nu voieşti a alina sărăcia; de ce atunci o mai înjoseşti? 
Nu voieşti a ridica pe cei căzut; de ce atunci să’l mai 
dobori? Nu voieşti să împrăşţii scârba; de ce încă să
o mai întinzi? Nu voieşti să dai câţiva pitaci; de ce 
atunci să mai şi batjocoreşti cu cuvinte proaste? Nu ai 
auzit ce pedeapsa vor luă cei ce nu hrănesc pre săraci?' 
îa ce osândă sunt condamnaţi ? ,,Duceţi-vă. dela m ine, 
zice, în focul cel pregătit diavolului şi îngerilor 
lui“ (Math. 15, 41). Deci, dacă cei ce nu hrănesc p re 
săraci vor fl pedepsiţi atât de mult, dară  încă cei ce 
pe lângă că nu’i hrănesc ii mai şi batjocoresc? Ce osândă 
nu vor suferi, ce gheenă nu vor simţi atunci?

Deci, iubiţilor, pentru ca nu cumvâ să aprindem 
asupra noastră atâtea rele, să îndreptăm această boală 
uricioasă, pe cât timp suntem stăpâni pe noi înşi-ne, şi 
să punem frâu limbei, ca nu numai să nu mai batjo
corim pe cel sărac, ci încă să’l mângâiem şi cu vorbele- 
şi cu faptele, ca astfeliu sâ ni putem agonisi şi noi milă 
mare din partea lui Dumnezeu, şi să ne învrednicim 
bunătăţilor făgăduite. Cărora, fie ca cu toţii să ne în
vrednicim, prin charul şi filantropia Domnului nostru 
lisus Christos, prin care şi cu care se cade slava Ta
tălui, împreuna şi Duchului Sfint, acum şi pururea şi 
in vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X X I I I

„Binecuvântaţi pre cei ce vă alungă pre 
voi, binecuvântaţi, şi nu blăstămaţi“ (Cap. 12,14).

După ce i-a învăţat cum trebuie a se purta unii 
cătră alţii, şi ciupâ ce a lipit cu exactitate mădulările 
trupului, 'la urm ă îi pune ca în rând de bătălie faţă de
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cei de afară, cu care ocazie arată cât de uşoară este 
lupta. Precum cel ce nu poate face nici-o ispravă cătră 
ai săi, cu greu va putea să facă cevâ cătră alţii, sau 
să iconomisască cele ale străinilor, tot aşâ şi cei ce este 
bine exercitat în acestea, cu multă uşurinţă le va face 
faţă de străini. De aceia şi Pavel păşind înainte pe calea 
apucată, după toate cele spuse până aici adaoge şi 
a c e a s t a „Binecuvântaţi pre cei ce vă alungă 
pre voi“. N’a  zis: «să nu vă purtaţi cu răutate, sau 
să  vă răzbunaţi», ci a cerut cevâ mai mult decât acestea. 
A nu fi cu răutate, sau a nu căuta răzbunare asupra 
altuia, de sigur că este faptul unui filosof, — însă a bine
cuvânta pre cei ce ne alungă este faptul unui înger. Şi 
după ce spune „binecuvântaţi11 a adaos imediat „şi 
nu blăstămaţi“, adecă să nu facem şi noi ca dânşii; 
să nu facem aceasta din urmă, ci numai pe cea dintâi, 
fiindcă cei ce ne alungă pre noi, sunt pricinuitori ai 
plăţei ce ni se va da. Dacă tu privighezi, pe lângă plata 
ce o vei avea, îţi vei procură şi o altă plată. Acela îţi 
va procura plată prin faptul că te persecută, iară tu îţi 
vei procură plată sie’ţi pentru binecuvântarea lui, în 
loc ae bîăstein, căci prin aceasta tu ai dat dovada cea 
mai marc de dragoste câtră Christos. Dupre cum cel 
ce blăstemâ pe persecutoriu arată că nu se bucură 
mult suferind persecuţiunile pentru Christos, tot aşâ şi 
cel ce binecuvinteaza pc cel ce’l prigoneşte, dâ dovadă 
de o mare dragoste cătră Christos. Deci, tu să nu’l de- 
faimi, ca nu cumvâ tocmai el, persecutoriul tău, să cu
leagă plata cea mai m are; ba încă şi pe dânsul îl vei 
învaţă, că faptul acesta este al bunei tale voinţi, iară 
nu silit; că este fapt de sărbătoare şi veselie, iara nici 
de cum de întristare. De aceia şi Christos zîceă: „Bu
curaţi-vă când vă vor zice tot cuvântul rău 
împotriva voastră, minţind pentru mine“ (Math. 
5, 11). De aceia şi apostolii se întorceau bucurându-se, 
nu numai că au auzit rele, ci că au fost şi bătuţi. Dară 
împreună cu acestea tu vei mai câştiga şi altceva nu 
mic, aceia adecă că vei pune în uimire pe persecutorii 
tăi, şi prin faple îi vei învâţâ şi pe dânşii, că tu călă
toreşti spre o altă viaţă. Când ii te vor vedeâ bucu
rând u-te şi săltând pentru că suferi rele, vor cunoaşte 
lămurit prin fapte, că tu ai mai m ari speranţe, decât
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de cele prezente; pe când clacă nu faci aşâ, ci plângi 
şi te boceşti, de unde vor puteâ ii cunoaşte că tu aş
tepţi o altă viaţă? Pe lângă aceasta vei mai reuşi şi în 
altcevâ; adecă că dacă te vor vedeâ că tu nu te întris
tezi de persecuţiile şi batjocorile lor, ba încă îi şi bine
cuvântezi, apoi vor încetă de a te mai alunga.

Priveşte, deci, câte bunuri se nasc de aic i: şi tu 
ai o plată mai mare, dară şi ispita este mai mică; şi 
acela se va lepădă de a te mai prigoni, şi Dumnezeu 
se va proslăvi, ia ră  filosofta ta va fl o învăţătură cătră 
evsevie pentru acel rătăcit. De aceia el ni-a poroncit 
de a răsplăti cu bineie, nu numai pe cei ce ne batjo
coresc, ci şi pe cei ce ne prigonesc, şi prin fapte ne obij- 
duiesc. Aici el ni-a poroncit de a binecuvânta; — mai 
departe însă, ne sfătuieşte de a li face bine chiar şi cu 
faptele.

„Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură, şi plân
geţi cu cei CC plâng“ (Vers. 15). Fiindcă se poate 
ca cinevâ să binecuvinteze, şi să nu blăsteme, şi cu 
toate acestea asemenea fapte să nu fie făcute din dra
goste, de aceia el voieşte ca să fie aprins în noi focul 
dragostei. De aceia a  adăogat şi aceasta, că nu numai 
să Binecuvântăm, ci să şi compătimim cu dânşii, dacă 
i-am vedeâ vreodată căzuţi în nenorocire. «Aşâ este, 
zici tu ; a  se întrista cinevâ şi a plânge cu cei ce plâng 
este drept, şi cu drejjt cuvânt a poroncit a face aceasta; 
însă pe cealaltă de ce a mai poroncit-o, pe câtă vreme 
nu este v r’un lucru mare ?» Dară tocmai ‘faptul de a te 
bucurâ cu cei ce se bucură are nevoie de un suflet 
mai filosof, decât de a  plânge cu cei ce plâng. Aceasta
o face înseşi natura, şi nimeni nu este atât de împietrit 
ca să nu plângă pe cel ce este în nenorociri; pe când 
tocmai aceia au nevoie de un suflet bărbătos, adecă 
nu numai de a nu învidiâ pe cel ce propăşeşte în afa
cerile sale, ci încă de a se şi bucurâ. De aceia şi apo
stolul acest fapt l-a pus mai ’ntâi, fiindcă nimic nu 
împuterniceşte dragostea atât de mult, ca faptul de a 
ne împărtăşi de bucuria şi de supărarea dintre noi. 
Deci, dacă tu te găseşti departe de rele şi necazuri, 
aceasta să nu te facă de a  rămâneâ fără simpatie şi 
făi'ă compătimire cătră cel necăjit, căci aproapele tău 
suferind rele, tu eşti datoriu de a  împărtăşi nenorocirea 
lui. Aşâ dară  împărtăşeşte-te de lăcrămile lui, ca să’i
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uşurezi tristeţa; împărtăşeşte-te de bucuria lui, ca să-i 
înrădăcinezi veselia şi bucuria lui, ca să întăreşti pu
ternic dragostea. Mai ’nainte de el pe tine însu-ţi te 
foloseşti, căci prin lac rănii tu te vei face mai milostiv, 
iară prin faptul că te bucuri cu el când se bucură, 
adecă când propăşeşte in ale sale, tu te curaţi de oricc 
invidie şi zavistie.

Acum tu gândeşte-te şi la blândeţă şi uşurinţa cu
vintelor lui Pavel. El n’a zic «împrăştie, sau alungă 
nenorocirea iui», ca nu cumvâ să răspunzi de multe ori, 
că este peste putinţă, ci a poroncit ceiace este mai uşor 
de făcut, şi unde tu singur eşti stăpân. Dacă tu nu poţi 
să alungi relele, cel puţin contribuie cu lacrămi, şi atunci 
ai alungat o mare parte din ele. Dacă nu poţi să spo
reşti propăşirea aproapelui, cel puţin contribuie cu bu
curia, şi atunci ai adaos mult la propăşirea lui. De aceia 
el ne îndeamnă nu numai de a nu invidia pe altul, ci 
încă cevâ mai mult, adecă a ne şi bucurâ, ceiace e mai 
mult decât a nu invidia.

„Aceiaşi unul cătră altul cugetând, nu cele 
înalte cugetând, ci ca cei smeriţi împreună pur- 
tându-vă“ (Vers. 16). Muită silinţă pune şi de astădată 
în recomandarea umilinţii, cu care şi-a început vorba. 
Fiindcă erâ natural, ca ii să fie îngâmfaţi şi înfumuraţi, 
atât prin valoarea cetăţii în care se găsiau, cât şi din 
alte multe împrejurări, de aceia şi apostolul necontenit 
zgâţîie această boală, şi moderează îngâmfarea. Nimic 
nu poate sfâşiâ trupul bisericei atât de mult ca mân
dria. Dară ce însamnă „Aceiaşi unul cătră altul 
cugetând"? Ţi-a intrat săracul în casă? Fă-te după 
dânsul cu cugetul; să nu te îngâmfezi şi nici să nu’ţi 
iei aer mare pentru bogăţia ta, căci nu este bogat şi 
sărac întru Christos, ci toţi deopotrivă. Să nu te ru
şinezi pentru haina lui cea dinafară, ci primeşte-1 pentru 
credinţa lui cea dinăuntru; şi nici dacă’l vezi mâhnit 
şi întristat, să crezi că a r fi nevrednic de tine de a’l 
mângâia; şi iarăşi nici dacă’l vezi propâşind, să ro
şeşti de a iuâ parte la plăcerea şî bucuria lui, ci, ceiace 
eugeţi pentru tine însu-ţi, cugetă şi pentru acela, dupre 
cum şi zice: „aceiaşi unul către altul cugetând*'. 
De pildă: te crezi pe tine a fi mare? Tot aşâ crede-i 
şi pe acela. II consideri pe acela a  fi mic şi umilit? 0 
asemenea hotărîre dă şi pentru tine însu-ţi, şi atuncî
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ai scos dela mijloc orice anomalie. «Dară cum a r fi 
aceasta cu putinţă?» zici tu. Daca vei alungă din tine 
uşurinţa şi prostia. De aceia a şi adaos: ,,Nu cele 
înalte cugetând, ci cu cei smeriţi împreună pur- 
tândU-vă“, adecă: scoboară-te la nimicnicia aceluia, 
con for m ează- te cu slăbăciunile lui, p! caca-te şi nu tc 
ara tă  neplăcut. Nu te smeri cu cugetul numai de formă, 
ci şi ajută, intinde-i şi mâna; şi aceasta nu pentru 
acela, ci pentru tine însu-ţi; îngrijind ca şi tatăl de fiu, 
ca cap al trupului, dupre cum zice şi aiurea: „Adu- 
ce-ţi-vă aminte de cei legaţi, ca cei ce aţi fi 
legaţi cu dânşii“ (Ebr. 13, 3). Sub numirea de „sme
riţi11 de aici, el înţelege nu pre cei smeriţi cum s’a r  
întâmplă, ci pre cei cu adevărat smeriţi, pre cei nebă
gaţi în seamă.

„Nu fiţi înţelepţi întru voi înşi-vă‘\  adecă, să 
nu credeţi că sunteţi în totul destoinici, că nu mai aveţi 
nici-o lipsa. De altfeliu tot scriptura zice în altă parte: 
„Vai celor înţelepţi întru sine singuri, şi îna
intea lor ştiutori*1 (Isaia 5, 21). Deci, şi prin aceste 
vorbe iarăşi surpă uşurinţa lor, şi înfrânează îngâm
farea şi mândria lor. In adevăr, nimic nu înfumurează 
şi nimic nu desparte pe cinevâ de alţii, ca ideia pros
tească de a  se crede că el este desăvârşit, şi nu are 
nevoie de nimeni. Insă Dumnezeu a  regulat ca noi să 
avem nevoie unii de alţii. Chiar de ai fi înţelept, tu ai 
nevoie şi de altul; iară de cumvâ crezi Că nu ai nevoie, 
apoi atunci singur te-ai făcut mai uşurel şi mai nedes- 
toinic decât toţi oamenii. Un astfeliu de om, singur s ’a 
izolat de ceilalţi oameni; el este lipsit de orice ajutoriu, 
şi in toate faptele lui păcătuieşte, fără să se bucure de 
vre-o îndreptare sau iertare din partea cuiva. Prin uşu
rinţa şi prostia lui el a întăritat şi pe Dumnezeu contra 
sa, şi de aceia multe greşale va face. Este cu putinţă 
de multe ori ca chiar cel înţelept să nu pievadă ceiace 
trebuie, şi din contra ca cel mai simplu şi mai prost 
să prevadă cevâ din cele trebuitoare, dupre cum de 
pildă s’a  petrecut cu Moisi şi cu socrul său, cu Saul şi 
cu sluga sa, cu Isaăc şi cu Rebeca. Să nu crezi că te 
înjoseşti având nevoie de altul, ci din contra; faptul 
acesta te înalţă şi te face mai puternic: aceasta te face 
mai strălucit şi mai în siguranţă.
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„Nimănui rău pentru rău răsplătind-1 (Vers. 
17). Dacă tu dcfaimi pe altul care zavistuieşte, oare 
prin accasta nu te-ai făcut singur răspunzătorii! de 
aceiaşi vinovăţie? Dacă el a  iăcut rău, de ce tu nu fugi 
de acel rău? Şi priveşte, cum apostolul n’a  făcut aici 
nici-o deosebire de oameni, ci a stabilit o lege comună. 
El n:a zis: «să nu răsplăteşti cu rău pe cel credincios», 
ci „nimănui", adecă nici Elinului, nici celui păgân şî 
spurcat, cu un cuvânt nimănui, oricine a r  fi acela.

„Făcând purtare de grijă de cele bune 
înaintea tuturor oamenilor. De este cu putinţă, 
încât este despre voi (cât vă priveşte pe voi, sau 
întru cât depinde de voi), cu toţi oamenii având 
pace“. Aceasta este ceiace zice şi Christos: „Aşâ să 
lumineze lumina voastră înaintea oamenilor" 
{Math. 5, 16), nu pentru ca noi să vieţuim pentru slava 
deşartă, ci pentru ca să nu procurăm altora nici-o pri
cină de nemulţămire contra noastră. De aceia şi zice 
apostolul aiurea: „Fără sminteală fiţi şi Iudeilor, 
şi Elinilor, şi bisericei lui Dumnezeu" (i Cor. 10. 
32). Bine a făcut apostolul de a zis „de este cu pu-> 
tinţă", căci sunt şi împrejurări dc acelea când nu este 
cu putinţă; ca de pildă când este vorba de evsevie, când 
lupta este pentru cei nedreptăţiţi- Şi de ce te minunezi 
dacă apostolul a dat această libertate faţă de ceilalţi 
oameni, când o asemenea libertate a dat chiar şi băr
batului sau şi femeii, zicând: „Iară de se desparte 
cel necredincios, despartă-se“ (I. Cor. 7, 15)? Ceiace 
el zice, deci, prin pasajul de faţă, aceasta însamnă: 
«cât depinde de tine, fă aşâ încât nimănui să nu dai 
pricină de rezboiu şi luptă, nici iudeului, nici Elinului; 
însă când ai vedea undeva că evsevia este vătămată, 
apoi atunci tu nu preferă concordia înaintea adevărului, 
ci ridică-te cu curai chiar până la m oarte; şi nici aşâ 
să nu rezboieşti sunetul adversari ului, şi nici să nu dis- 
pretuieşti credinţa lui, ci luptă-te numai cu faptele lui». 
Aceasta este ceiace el zice: „încât este despre voi 
(întru cât depinde de voi) cu toţi oamenii având 
pace“. Chiar de nu a r fi acela iubitoriu de pace, totuşi 
tu nu’i umplea sufletul de scârbă şi amărăciune, ci fii
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prietenul lui dc bună voie, dupre cum am fost zis, însă 
adevărul nici-odatâ să nu’l trădezi.

„Nu vă izbândiţi (resbunaţi) singuri vouă, iu
biţilor, ci daţi loc mâniei., că scris e ste: a mea este 
izbânda (resbunarea) cu voiu resplăti, zice Dom
nul' ‘ (Vers, 19). Cărei mânii sa dea loc? Mâniei lui 
Dumnezeu. Fiindcă cel nedreptăţit aceasta mai cu seamă 
doreşte să vadă cu ochii: resbunarea nedreptăţii lu i; do
reşte cu alte cuvinte să se vadă resbunat, apoi tocmai 
aceasta i se dă cu multă îmbelşugarc. «Dacă tu nu te 
resbuni singur, zice, Dumnezeu va fi acela care te va 
resbună, el va  pedepsi dupre cum trebuie. Dă-i voie, 
deci, lui, ca sa vina în apararea ta», căci aceasta în
seam nă: „ci daţi loc mâniei". Apoi, fiindcă a în
demnat îndeajuns, la urmă adaoge şi m ărturia trasă 
din si', scriptură, în puterea căria atrăgând mai mult 
pe auditoriu, ii cere totodată şi o filosofie mai mare 
zicând: „De flămânzeşte vrăjmaşul teu, dă’i lui 
pânc; de însetează adapă-I pre el; că aceasta 
făcând cărbuni de foc grămădeşti pre capul 
Illi“ (Vers. 20). Iară după acestea imediat adaoge: „Nil 
tc birui de rău, ci birueşte cu binele pre rău“ 
(Vers. 21). «Şi ce spun eu, zice, ca trebuie a fi în pace 
cu vrăjmaşul teu? Iată că eu poroncesc încă ceva mai 
mult: poroncesc chiar de a face bine vrăjmaşului. Hră- 
neşte-1, zic, şi adapă-1». Apoi, fiindcă a poroncit un Ju- 
cru foarte m are şi greu de îndeplinit, a adaos: ,,Că 
aceasta făcând cărbuni de foc grămădeşti pre 
C apul lu i“ . Aceasta o zice apostolul pentru ca şi pe 
acela să’l înfrâneze cu groaza, şi pe aceasta să ’l facă 
mai cu bunăvoinţă in fapta buna, cu nădejdea resplă- 
iirei ce o va aveâ. Când cel nedreptăţit este slab cu 
duchul, apoi nu se gândeşte atât de mult la propriile 
sale bunuri, pe cât sc gândeşte la pedeapsa celui ce l-a 
ainărît pre el; şi pentru dânsul nimic nu este atât de 
plăcut, ca a  vedeâ pe duşmanul seu pedepsit. Deci, ccia 
ce el doreşte, aceasta i-o şi dă dela început, ia ră  după 
ce credo că furia l-a părăsit, îl îndeamnă spre lucruri 
mai înalte, zicând: „Nute birui de rău, ci biruîeşte 
cu b inele  pre rău“. stiâ bine apostolul, că chiar 
fiară sălbatecă dc a r  fi duşmanul, nu va mai remâneâ
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în duşmănie, când vede că i se dă pâne fiind flămând; 
în acelaşi timp şi cel nedreptăţit, chiar de a r fi de mii 
(le ori uşurel şi mic de suflet, totuşi hrănind şi adăpând 
[>e duşman, la urm ă chiar el singur nu va mai pofti 
pedeapsa aceluia. De aceia la urma încurajându-se, nu 
a ameninţat cum s’a r întâmplă, ci spune de pedeapsa 
cea mai mare ce va luă acela, căci n-a zis : «îl vei pe
depsi», ci „cărbuni de foc grămădeşti pre capul 
lui“. Apoi lăudând u-1 pentru acest fapt,, zice; ,,Nu te 
birui de rău, ci biruîeşte cu binele pre rău“, 
dându-ni a înţelege că nu trebuie a fi stăpâniţi dc ideia 
resbunărei, fiindcă a ţinea, minte reul, înseamnă a fi 
biruiţi de rău. Dară apostolul n’a spus aceasta dela în
ceput, căci nici nu aveâ prilejul; acum însă după ce 
cel nedreptăţit şi-a deşărtat toata mânia, adaoge zicând: 
„biruieşte cu binele pre reu“, fiindcă şi aceasta este 
biruinţă. Şi ccl ce sc luptă cu pumnii în stadiu, atunci 
mai cu samă biruieşte, când nu se aruncă asupra ad- 
versariului, spre a căpătă răni, ci când apărându-se 
face fie adversariu ea să’şi Gheltuîască puterile în aer. 
Şi astfeliu nici el nu se va răni în acea luptă, în acelaşi 
timp încă şi puterea adversariului va fi doborîtă cu 
totul. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu insultele. Când tu 
ai respuns cu batjocură Ja batjocură, ai fost biruit, nu 
dc oameni, ci, ceiace este mai ruşinos, ai fost biruit 
de patima mâniei, care stăpâneşte pe omul lipsit de li
bertate; iară dacă ai tăcut, apoi pe lângă că ai biruit, 
ai câştigat şi trofeul fără nici o osteneală, în acelaşi timp 
vei avea pe cei mai mulţi de partea ta, cari te vor în
cunună şi vor cunoaşte lămurit neadevărul şi nedrep
tatea batjocurei ce ai suferit. Cel ce respunde Ia batjo- 
curi, se crede (le toţi că respuude ca unul ce este atins 
acolo unde-1 doare,’ şi deci singur lasă a  se înţelege 
bănuiala, că are cunoştinţă de cele ce se vorbesc de el, 
pe când dacă el rîde de cele ce i se atribuie, ţ)rin ris 
el a doborît părerea ce erâ contra, lui. Dară daca voieşti 
ca să ai o dovadă lămurită de cele ce spun, întreabă 
chiar pe însuşi duşmanul: când este el mai mult scâr
bit? când fiind înfierbântat dc mânie tu îi respunzi cu 
batjocuri, sau atunci când el batjocorindu-te tu rîzi de 
dânsul? De sigur că atunci când nu iai în băgare de 
samă batjocurile lui. Nu atâta este el mulţămit şi în
cântat că nu i s’a  respuns la batjocori, pe cât este de
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mâhnit că nu poate să se atingă de tine. Nu vedeţi voi 
pe cei înfuriaţi de mânie, cum ii nu fac atâta vorbă de 
ranele lor, şi cum se aruncă cu cea mai mare furie 
asupra adversariului, căutând în tot feliul, mai rău decât 
porcii sălbateci, ca să’l răniască, şi mai mult la aceasta 
se uită, decât să se apere de a nu pătimi ceva? Deci, 
când tu îl vei lipsi de aceia ce el doreşte cu deosebire, 
apoi atunci l-ai lipsit de totul, 1-aî dispreţuit cu desă
vârşire, i-ai arătat că este vrednic de dispreţ, că este 
mai mult un copil decât un bărbat destoinic; tu atunci 
vei căpătă aprobarea tuturor ca un filosof, ia ră  pe acela 
îl vei arăta lumei ca pe o fiară sălbatecă. Aceasta să o 
facem şi când suntem loviţi, adecă când voim să lovim 
pe adversariu şi să’i dăm lovitura cea mai grea; să’i 
întoarcem, zic, şi obrazul celălalt, şi atunci i-am cauzat 
mii de rane, căci cei ce te aplaudă pe tine atunci şi 
te admiră, pentru dânsul sunt mai grozavi decât cei 
ce l-ar bate cu pietre. înaintea acelora şi cugetul lui îl 
va mustră, şi’i va tortură grozav, şi ca şi cum a r fi 
pătimit cea mai mare ruşine, el va plecă abătut şi ru 
şinat. Dacă poate aştepţi şi siava celor mulţi, apoi şi 
de aceasta te vei bucură. De altfeliu noi cu totii avem 
simpatie către cei ce pătimesc pe nedreptul; dară încă 
dacă îi vedem că ii nici m ăcar nu se apăra, ba chiar 
se şi expun loviturilor, apoi atunci nu numai că sim
ţim milă de dânşii, ci încă îi şi admirăm.

’) De aceia mi-a venit acum, iubiţilor, a m ă boci, 
căci noi cari putem să ne apărăm  de acest păcat, dacă 
am da ascultare legilor lui Christos; noi cari am puteâ 
sa  fim liniştiţi şi în această viaţă, iară in cea viitoare 
să ne bucurăm de bunurile făgăduite noue, cădem to
tuşi din amândouă, neascultana de cele spuse de Chris
tos, şi filosofând, sau mai bine zis bătându-ne capul cu 
cele prisoselnice. Căci Christos ceiace a  legiuit, în fo
losul nostru a legiuit, învăţându-ne care anume fapte 
ne fac slăviţi, şi care iarăşi ne fac necinstiţi. Dacă fap
tul acesta a r fi fost înjositoriu şi a r  fi făcut de rîs pe 
ocenicii lui, nu a r fi poroncit aşâ; însă fiindcă tocmai 
aceasta ne face mai străluciţi de cât toţi, adecă că au
zind vorbindu-ne de rău, să nu vorbim şi noi rău, că 
făcându-ni-se rău de alţii, să nu li facem şi noi ră u ,--  
de aceia a poroncit aceasta. Deci dacă a nu resplăti

') Partea morală. Nit trebuie a răsplăti râul cu rău. ( Verori).
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răul cu râu este o marc virtute, apoi cu atât mai mare 
este ca sâ vorbim de bine pe cei ce ne deîâimă, să 
lăudăm fiind batjocoriţi, să facem bine celor ce ne urăsc- 
De aceia el a legiuit şi acestea. El cruţă pe ucenicii iui. 
şi ştie bine ce anume poate face pe cineva mare sau 
mic. Dcci, dacă el şi cruţa, şi ştie in acelaşi timp, apoi 
de ce te cerţi cu dânsul, voind a păşi pe altă cale? 
Căci a  birui prin faptul că ai făcut rău, accasta este 
una din legile diavoleşti. De aceia in luptele Olimpiace 
ce sunt consfinţite diavolului, astfeliu biruiesc toţi cei 
ce sc luptă. Insa nu tot aşâ este şi în stadiul lui Cris- 
tos; nu aceasta este legea cununilor acordate, ci cu to
tul din contra, căci Christos a legiuit ca să fie încu
nunat nu cel ce loveşte, ci cel lovit, nu cel ce atacă, ci 
cel atacat. Astfeliu este stadiul lui Christos; aici totul 
este rânduit din contra, aşâ că nu numai în biruinţă, 
ci şi în modul biruinţei minunea se arată mai mare. Când 
armele biruinţei sunt venite din altă parte, atunci se 
învederează că în acea parte este cauza biruinţei. Aceasta 
este puterea lui Dumnezeu, acesta este stadiul ceriului, 
aceasta este priveliştea îngerilor.

Ştiu bine, iubiţilor, că acum după aceste vorbe 
v’aţi înfierbântat, şi v’aţi muiat mai mult decât ceara, 
insă plecând de aici totul veţi da uitărei, totul veţi le
păda din cele auzite. De aceia sunt mâhnit, fiindcă nu 
arătăm  prin fapte ceiace ni se spune in sfiîntele scrip
turi, deşi prin aceasta noi vom câştiga bunurile cele 
mai mari. Dacă noi am fi blânzi şi îngăduitori, am 
puteâ fi nebiruiţi de nimeni, şi nici un om, fie mare 
sau mic, n’a r puteâ să ne vatăme vre-odată. Dacă 
cineva te-ar vorbi de rău, pe tine nu te vatâmă întru 
nimic, în timp ce prin acest fapt pe dânsui singur s’a  
vătămat; dacă te-ar nedreptăţi, iarăşi vătăm area cade 
asupra lui. Nu vezi şi în tribunale, că cei nedreptăţiţi 
sunt străluciţi, şi vorbesc în toată libertatea cu mult curaj, 
pe când cei ce au nedreptăţit stau cu ochii în pământ, 
şi sunt cuprinşi de ruşine şi frică? Şi ce spun eu de 
acuzare şi nedreptate ? Chiar dc ar ridică cuţitul asupra 
ta, chiar de l-ar înfmge in gâtul tău şi şi-ar mânji mâna 
lui cea dreaptă, totuşi pe tine cu nimic nu te va vătăma, 
ci pe sine singur se sfâşie. La aceasta a r puteâ m ăr
turisi cel întâi care a fost ucis de mâna frăţască. Acela 
s’a dus către limanul cel liniştit, şi a câştigat slava ne
muritoare, pe când fratele său Cain a trăit o viaţă mai
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ticăloasă decât orice moarte, gemând şi tremurând, 
şi purtând în trupul lui vinovăţia faptului săvârşit.

Deci, să nu rîvnim viaţa acestuia, ci pe a aceluia. 
Cel ce pătimeşte rău din partea altuia, acel rău nu are 
loc de a sta în tr’ânsul, fiindcă nu el l-a născut, ci pri- 
mindu-1 din altă parte el a  făcut binele prin răbdarea 
ce a avut, — pe când cel ce a Scut răul, are in tr’ânsul 
izvorul răului. Oare nu erâ losit în temniţă, iară curva 
aceia care’l dorea nu sta în casă strălucită şi vestită® 
Deci, cine ai fi voit tu să fii în locul acestor doi? Şi să 
nu’mi spui de răsplată, ci cercetează faptele prin sine, 
şi atunci de sigur că ai preferă să stai în temniţă cu 
Iosif, decât în casa cea strălucită a  ace)ei curve. Dacă 
ai voi să te uiţi în sufletul am ândurora, ai vedea atunci 
sufletul aceluia în toată libertatea şi plin de curaj, pe 
când pe al Egiptencci l-ai vedea în mare strâmtoare, 
în frică şî nelinişte, ruşinat şi umilit, căci deşi se pa- 
reă că dânsa a biruit, totuşi aceasta n’a fost biruinţă. 
Acestea ştiindu-le, iubiţilor, să ne pregătim de a patimi 
rele, pentru ca astfeliu să scăpăm de a pătimi rele, şi 
să ne învrednicim de bunurile viitoare, cărora fie a ne 
învrednici cu toţii prin charul şi filantropia Domnului 
nostru Iisus Christos, prin care şi cu care se cade slava 
Tatălui şi Sf. Duch, în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X X I V

„Tot sufletul să se supună stăpânilor celor 
mai înalte" (Cap. 13, 1).

Multă vorbă face de această chestiune apostolul 
şi în alte epistole, supunând pe cei stăpâniţi stăpânito- 
rilor, dupre cum supune pe slugi stăpânilor. Aceasta o 
face ca să arate, că Christos a  întrodus legile sale nu 
cu scopul de a resturnă ordinea obştească a statului, ci 
în scop de o mai bună îndreptare, şi totodată ne învaţă 
ca să nu ne asvârlim în lupte prosteşti şi prisoselnice. 
Sunt deajuns intrigile şi zavistiile ce ni se cauzază pen
tru  adevar şi dreptate, şi prin urm are nu trebuie a ni 
adaoge singuri ispite şi tulburări. Dară acum tu te gân
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deşte, cam apostolul a adus vorba şi de aceasta tocmai 
la timp potrivit. In adevăr, că după ce mai ’nainte ni-a 
cerut o marc filosofie, şi după ce ne-a pregătit de a fi 
folositori şi duşmanilor ca şi prietenilor, şi celor oe sunt 
în strâm torare ca şi celor ce se găsesc in îmbelşugare, 
şi celor ce au nevoie ca şi celor ce nu au, şi cu un 
cuvânt ne-a făcut de a fi folositori tuturor fără excep- 
tiune; după ce în fine ne-a îndrumat spre acea viaţă 

. potrivită îngerilor, căci ne-a depărtat de mânie şi a  
înfrânat uşurinţa şi prostia, iară prin toate acestea ni-a 
limpezit cugetul, la urmă vine şi introduce şi acest sfat 

! prielnic şi folositoriu. Dacă cei nedreptăţiţi trebuie a  
\ răsplăti cu bine pe împilătorii lor, apoi cu atât mai mult
1 c demn_de a  se supune celor ce li fac bine. Insă aceasta 

apostolul o pune cam pe la sfârşitul sfatului ce li dă; 
acum el nu ni pune înainte astfeliu de raţionamente, 
pe cari le spuseki, ci numai datoria ce o avem de a  
tace aceasta. El arată că poronca aceasta este dată tu
turor fără excepţiune, şi preoţilor, şi monachilor, şi nu 
numai celor din lume, şi de aceia chiar dela început 
â  proclamat acest principiu, zicând: ,,Tot Sufletul Să. 
sc supună stăpânirilor celor mai ’nalte“ , adecă 
chiar de a r fi apostol, sau evanghelist, sau profet, sau 
ori şi ce, căci o astfeliu de supunere nu jicneşte întru 
nimic evsevia. Şi nu zice simplu «să asculte», ci ,,Să SG 
Supună". Dreptul principal al unei astfeliu de îegiuiri 
este al lui Dumnezeu; de aceia şi pune înaintea credin
cioşilor acest raţionament drept, adecă că aceasta ‘este 
poroncită de Dumnezeu: „Că nu este Stăpânire, zice 
fără numai dela Dumnezeu*1. Ce spui? Aşâ dară 
orice stăpânitoriu este chirotonisit şi aşezat de Dumnezeu 
în slujba de stăpânitoriu? «Nu am spus aceasta, zice, 
şi nici c ă ’mi este vorba de fie-care din stăpânitori; ci 
deocamdată eu vorbesc de faptul în sine. A fi stăpânii, 
şi unia să stăpâniască, iară alţii să fie stăpâniţi, toate 
acestea nu se petrec in lume cum s’a r  întâmplă, nu se 
perpetuiază printre popoare ca nişte valuri de m are 
purtate de vânt încoace şi în colo, ci zic, că toate sunt 
opera lui Dumnezeu şi a înţelepciune* lui». De aceia 
nici n’a zis el că «nu este stăpânitoriu, de cât numai 
dela Dumnezeu», ci vorbeşte de lucrul de sine, zicând: 
„că nu este stăpânire, fără num ai dela Dumnezeu,
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şi stăpânirile cari sunt, dela Dumnezeu sunt 
rânduite1*. Aşâ dară şi acolo unde zice un înţelept, ca: 
„Dela Domnul se dă bărbatului femeie" <Prov. 
19, 14) tot aceia zice, adecă că şi nunta Dumnezeu o a  
făcut, şi nicidecum că el este care uneşte pe bărbat 
cu femeie, căci vedem pe mulţi cari se unesc unii cu 
alţii în rău, şi nu în puterea legei nunţii, şi acest fapt, 
noi nu’l atribuim Iui Dumnezeu. Dară dupre cum a zis 
Christos: „Cela ce a făcut dintâi, bărbat şi femeie 
i-a făcut prc e i ; şi a z is: pentru aceasta va lăsă. 
omul pre tatăl său şi pre mama sa, şi se va 
lipi de femeia sa, şi vor fi doi un trup“ (Math. 
19, 4. 5), tot aşa şi acel înţelept explicând zicea, că dela 
Domnul se dă bărbatului femeie. Dară fiindcă egalita
tea în cinste de multe ori bagă zizania şi lupta, de 
aceia Dumnezeu a  făcut multe stăpâniri şi multe su
puneri în acelaşi timp: ca de pildă între bărbat şi femeie, 
între fiu şi părinte, între cel bătrân şi cel tânăr, între 
rob şi slobod, între dascal şi ucenic, între stăpânitoriu 
şi stăpâniţi. Şi de ce să te minunezi câ aşâ se petrece 
cu oamenii, când vedem câ acelaşi lucru l-a făcut şi cu 
trupul nostru? Fiindcă nici aici el n’a lacut deopotrivă 
în cinste toate mădularile, ci pe unele le-a făcut mai 
superioare, iară  pe altele mai inferioare; pe unele ca 
să stăpânească pe celelalte, iară pe altele ca să fie stă
pânite. Acest fapt l-ar putea vedea cineva şi printre 
animalele necuvântătoare, ca de pildă.printre albine, 
printre cocoare, printre turmele de oi sălbatice. Dară 
nici chiar m area nu este lipsită de această ordine înţe
leaptă, căci şi acolo multe specii de peşti se pun sub 
ordinele unuia dintre dânşii, şi sunt astfeliu comandate, 
în cât fac călătorii foarte întinse în cea mai perfectă 
ordine. Anarhia pretutindeni este un mare rău, şi cauza 
tuturor tulburărilor.

Aşâ dară, după ce a spus de unde este stăpânirea, 
a  adaos imediat: „Pentru aceia cela ce se îm
potriveşte stăpânirei, rânduelei lui Dumnezeu 
se împotriveşte'1 (Vers. 2). Ai văzut unde a ridicat 
ei faptul acesta, cum a înfricoşat pe auditoriu, şi cum 
a  ara ta t că îndeplinirea acestei porunci este din datorie ? 
Ca să nu zică credincioşii că «ne înjoseşti şi ne faci 
vrednici de dispreţuit, ca noi cari avem făgăduinţa de
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a ne bucura de bunurile împărăţiei cei cereşti, să fim 
supuşi stăpâni tor Hor lumei aceştia», iată că apostolul 
arată că făcând aceasta ii se supun nu stăpâni terilor, 
ci lui Dumnezeu, şi cel ce se supune stăpânirilor se 
supune lui Dumnezeu. Insă apostolul nu zice chiar
aşâ, adecă, că cel ce nu se supune stăpânirilor, nu
se supune 3 ui Dumnezeu, ci cu ideia contrară înfri-
coşaza auditoriul, şi face Jucrul mai lămurit, zicând 
că cel ce se împotriveşte stăpâniloriului, se luptă
cu Dumnezeu care a  legiuit toate acestea. Peste tot 
locul el se încearcă a arăta auditoriul ui^ că noi dăm .■ 
această supunere stâpânitorilor, nu din hatâr sau pen-; 
tru mulţămirea lor, ci din datoria ce o avem de a ne J" 
supun^G u chipul acesta chiar şi stăpânitorii cei ne- , 
credincioşi puteau fi atraşi la ev se vie şi Ia credinţa ; 
religiunei creştine, în acelaşi timp şi credincioşii se su
puneau stăpânirilor fără murmur. Multă vorbă se fă
cuse pe atunci, şi apostolii erau defăimaţi de inovaţii 
şi de împotrivire, şi erau acuzaţi că nu numai vorbiau, 
ci şi făceau totul pentru resturnarea legilor obsteşti. 
«Deci, zice, când tu vei ară tă  pe stăpânul nostru al tu
turor care ne sfătuieşte a face aşâ, atunci vei astupă 
şi gurile celor ce ne defaimă că introducem inovaţii, 
în acelaşi timp vei putea vorbi cu mult curaj şi despre 
dogmele credinţei şi ale adevărului. Deci, să nu te ru
şinezi despre o astfel iu de supunere, căci Dumnezeu )e-a 
legiuit toate acestea, şi tot el este grozav resbunătoriu 
al celor ce'l dispreţuiesc. El nu’ţi va aplica pedeapsa 
care se va întâmplă, ci cea mai mare, şi nimic nu te 
va putea scăpă de acea pedeapsă ori-cât te-ai împotrivi, 
ci vei suferi cea mai grozavă osândă şi din partea oa
menilor, căci nimeni nu’ţi va veni în ajutori u, iară pe 
îânga toate acestea şi pe Dumnezeu îl mânii contra ta. 
Toate acestea dan du-le a se înţelege, zice: ,,iarâ cei 
ce se împotrivesc, judecată îşi vor luâ loru-şi“.

Apoi arătând şi câştigul ce’l vor avea după această 
frică, îi convinge şi prin raţionamente ca să se supună, 
zicând astfeliu: „Că dregătorii nu sunt frică fap
telor celor bune, ci celor rele“ (Vers 3). Fiindcă 
prin vorbele dinainte el i-a rănit adânc şi i-a înfri
coşat, apoi iarăşi îi ridică, şi, ca şi un doctor înţelept, 
li aplică, doctorii plăcute, şi’i mângâie zicând: «De ce 
te-ai spăimântat? De ce tremuri? Nu cumva dregăto-

3835 Î5
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riul ceartă pc cel ce face bine? Nu cumva el este înfri
coşat celor ce se îndeletnicesc cu faptele cele bune?». 
De aceia şi adaoge: „Voieşti să nu’ţi lie  frică de 
stăpânire? Fă bine, şi vei luâ laudă dela ca“. 
Ai văzut cum i-a împrietenit cu stăpâni tor iul, pc care 
îl a ra tă  chiar ca lăudătoriu a! lor? Ai văzut cum li-a 
alungat frica şi neîncrederea în el?

„Că slujitori a al lui Dumnezeu este ţie 
Lspre bine“ (Vers. 4). «Atât de departe este el, zice, de 

/ a  te înspăimântă, încât te şi laudă; şi atât, de departe 
';,feste de a  te împiedecă în fapta bună, încât chiar el sin- 
: gur conlucrează cu tine în săvârşirea ei. Deci, când tu 

'vj îl ai şi lăudătoriu şi de ajutoriu, de ce să nu te supui?
1 Câci el şi în aît mod contribuie la uşurinţa faptei bune, 

de oarece pe cei răi îi pedepseşte, pc când pe cei buni 
îi resplăteşte şi’i cinsteşte, şi cu un cuvânt el eoni u- 
crează la îndeplinirea voei lui Dumnezeu». De aceia 
l-a şi numit slujitoriu ai lui Dumnezeu. Gândeşte-to 
bine: eu, de pildă, sfătuiesc pe fiecare ca să fie pru
dent, dară şi dregătoriuî acelaşi lucru îl spune prin 
legile ce le aplică; îndemn pc fiecine să nu fie lacom 
şi nici să răpiască dreptul altuia, dară şi dregătoriuî 
pentru asemenea lapte este pus să judece. Aşâ că el 
este conlucrătoriu noue şi ajutor iu, şi pentru aceasta 
a  fost trim is de Dumnezeu. Deci, din amândouă părţile 
el este de respectat: şi pentrucă a fost trim is de Dum
nezeu, în aceiaşi timp şi pentru că îndeplineşte astfeliu 
de slujbă.

„Iară de faci răul, teme-te“. Aşâ dară nu 
dregătoriuî este care ni pricinuieşte teamă, ci răutatea 
noastră. „Că nu în zădar poartă sabia”. Ai vă
zut cum l-a înarm at ca pe un soldat înspăimântătoriu, 
-şi cum l-a pus înaintea celor ce greşesc? „Că sluji
toriu al lui Dumnezeu este, resbunătoriu spre 
mânie celui ce face răul". Ca nu cumvâ auzind 
iarăşi de osândă şi pedeapsă, de sabie şi de resbunare, 
să  fugi de dânsul, adauge din nou ca el îndeplineşte 
legea lui Dumnezeu. Şi ce este dacă -şi el nu ştie, şi 
poate de multe ori greşeşte? Dară Dumnezeu a  regulat 
aşâ. Deci, dacă şi pedepsind, şi cinstind el slujitoriu al 
iui Dumnezeu este, resbunânft fapta bună şi alungând 
răul, ceiace voeşte şi Dumnezeu, de ce să te cerţi cu
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dânsul, care ni aduce atâtea bunuri, şi ni înlesneşte în 
toate ale noastre? Mulţi la început îndeletnicindu-se cu 
fapta bună pentru frica dregătorilor, după aceia fac 
aşâ şi pentru frica lui Dumnezeu. Pe oamenii proşti 
nu-i poate înfricoşa atâta cele viitoare, pe cât cele pre
zente. Cel ce pregăteşte mai dinainte sufletele celor 
mai mulţi cu frica şi cu cinstea, ca astfeliii să devină 
mai îndămănatece spre învăţătura cuvântului lui Dum
nezeu, unul ca acesta este numit după dreptate sluji- 
toriul lui Dumnezeu.

„Pentru aceia trebuie să vă supuneţi, nu 
numai pentru manie, ci şi pentru conştiinţă" 
{Vers. 5). Dară ce va să zică „nu numai pentru 
mânie"? «Nu numai că ncsupunându-te tu 'te  împotri
veşti lui Dumnezeu, şi nu numai că prin aceasta îţi 
cauzezi singur mari rele, şi din partea lui Dumnezeu 
şi din partea slăpânitorilor, dară şi pentru aceia, ca 
stăpânitoriul devine binefăcătoriul tău în cele mai mari 
trebuinţî, căci el este pricinuiloriul pâcei şi a iconomiei 
politice. Cele mai multe bunuri prin aceste stăpâniri 
se acordă cetăţilor, şi dacă vei desfiinţa aceste stăpâniri, 
toate vor pieri, şi nu numai cetatea, nici numai ţeara, 
sau casa sar târgul, ci nimic nu va putea sta; totul 
se va resturnă pc dos, şi cei mai tari vor înghiţi f>e 
cei mai slabi. Aşa că chiar de nu a r  urm ări pe cel 
nesupus şi neascultător iu o mânie oarecare, chiar şi 
atunci tu trebuie a te supune, ea să nu te arăţi că eşti 
lipsii de cuget şi nerecunoscătoriu cătră binefăcăto
ri ul teu.

„Că pentru aceasta şi dajdii daţi, zice, că 
slujitori ai Iui Dumnezeu sunt, spre înseşi a- 
ceasta îndeletnicindu-se ‘ (Vers. 6). Lăsând la o parte 
şi ne mai înşirând toate binefacerile dregătorilor făcute 
cetăţilor, ca de pildă buna ordine, pacea şi celelalte, 
slujbe, ca cele cu privire la arm ată şi la cei ce săvâr 
şese trebiJe publice, apostolul prin tr’iin singur arguT 
ment pe toate le învederează. «Cum că dregătoriuî îţ1 
face bine, zice, însuţi tu mărturiseşti plătindu-i leafă»- 
Dară tu priveşte înţelepciunea lui Pavel, căci tocmai 
ceia se pareâ de toţi a fi mai grea dintre toate ce- 
rinţile, tocmai aceia o dă ca exemplu de îngrijirea dre
gătorilor. «De cc, zice, plăteşti tu dajdie împăratului?



3 8 8 OMILIA XXIV

Nu oare pentru că el se îngrijaşte ? Nu oare pentru 
câ el este proislamenul îngrijirei publice noi îi plătim 
leafă ? — deşi noi n’am fi plătit, dacă am fi ştiut dela în
ceput că nu voiri câştiga din această privighere a lui. 
Dară tocmai pentru aceasta încă din început, după 
consimţământul obştesc, toţi au crezut că stăpâni tor ii 
să fie întreţinuţi de noi, căci dânşii neglijând de afa
cerile lor, se îngrijesc de trebile obşteşti, şi în acest 
scop ii îşi cheltuiesc toată activitatea lor, iară ale noastre 
toate sunt în siguranţă.

Deci, după ce spune de chestiunile de dinafară, 
iarăşi se întoarce cu vorba la cele dintâi, 'căci pe cre
dincios aceasta mai cu samă îl atrage la supunere, şi 
arată că aşâ voieşte Dumnezeu, pentru care şi încheie 
sfatul cu aceste cuvinte: „Că s lu jito ri a i lu i D u m 
nezeu su n t“ . Apoi arătând şi ostenelele dregătorilor şi 
necazul îor cel mare, a adaos: „spre înseşi aceasta  
în deletnicindu-se“ , adecă că aceasta li este viaţa şî 
ocupaţia lor, pentru ca tu să te bucuri de pace. De 
aceia şi în tr’o altă epistolă poronceşte nu numai de a  
se supune, ci şi de a se rugă pentru dânşii, arătând 
şi folosul ce’l trag  de a ic i: „Ca s ă  petrecem , zice, 
viaţă lină şi liniştită în tru  toată buna credinţă 
şi Curăţia1' (I. Tim. 2, 2). Nu puţin contribuie dânşii 
în starea vieţii prezente de a ne înarmâ, de a respinge 
pe duşmani, de a împiedecă pre cei ce se rescoală prin 
cetăţi, şi de a împrăştia toate ne’nţelegerile. Să nu’mi 
spui că acela bunăoară îşi întrebuinţează în rău slujba, 
ci fcu uită-te numai la buna podoabă a  acestei rândueli, 
şi atunci vei vedea şi aici m area înţelepciune a celui 
ce a rânduit aceasta din început.

„Daţi dară tuturor cele ce sunt cu datorie: 
celui cu dajdia, dajdie, celui cu dijma, dijmă» 
celui cu frica, frică, celui cu cinstea, cinste. 
Nimănui cu nimic să nu fiţi datori, fără numai 
CU â  iubi unul pre altul" (Vers. 7. 8). Aşa dară 
postolul interesându-se de viaţa lor li poronceşte ca 

să plătiască nu numai dajdie, ci şi cinste, şi frică. Dară 
cum tot el mai sus zicând: „Voieşti Să nu’ţi fie 
frică de stăpânire? Fă bine“, acum zice: „Daţi 
celui CU frica, frică"? El vorbeşte aici de cinstea
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cea mare ce o datorăm dregătorilor, iară nu de frica 
unei conştiinţi rele, de care a dat a se înţelege m ai 
sus. Şi nici n’a întrebuinţat înexp resiunile sale verbul 
obişnuit Sote =  daţi, ci „a^sSoTî" =  daţi oeiace dato
raţi, după carc imediat a şi adaos acele datorii. Cel ce 
le îndeplineşte este dator in să facă aşa, fiindcă faptul 
este din datorie, iară nu din hatâr sau plăcere, şi dacă 
nu face aşâ, va fi pedepsit ca nerecunoscătorii!. Aşâ 
dară să nu crezi că te înjoseşti şi ţi se vatămă în tru  
ceva demnitatea filosoflei talc, dacă dregătoriuî fiind 
prezent tu te ridici în picioare, sau daca îţi descoperi 
capul înaintea lui. Fiindcă dacă chiar Elinii au legiuit 
aceastea faţă de dregători, apoi cu atât mai mult tre 
buie a face aceasta credincioşii. Dară dacă spui că ţie 
ţi s’au încredinţat lucruri mai mari, apoi află că nu 
este acum timpul tău, căci aici tu eşti străin şi nem er
nic. Va veni timpul când tu te vei ară tă  mai strălucit 
decât toţi; acum însă „Viaţa voastră este ascunsă 
cu Christos întru Dumnezeu; când se va arătă 
Cliristos, atunci şi voi cu dânsul împreună vă  
veţi arăta întru slavă" (Col. 3, 3. 4). Aşâ dară nu 
căută rcsplată în viaţa aceasta trecătoare, ci chiar de 
a r  trebui să stai înaintea dregători ului cu frică, totuşi 
să nu crezi că aceasta este nedemn de nobleţă ta. Dum
nezeu voieşte aşâ, ca dregătoriuî care este rânduit de 
dânsul să aibă puterea sa. Când chiar cel ce nu ştie 
nimic rău de dânsul, şi încă se prezintă cu frică înaintea 
judecători ului, apoi cu atât mai mult se va teme cel ce 
face rele. Dară apoi dând cinstea cuvenită dregători u- 
lui, chiar tu vei fi cel mai strălucit, fiindcă din a cinsti 
pe cinevâ nu poate să rezulte a fi tu dispreţuit, ci nu 
mai din a’l necinsti. Atunci şi dregătoriuî te va adm irâ 
mult, şi dacă a r fi chiar necredincios, totuşi prin acest 
fapt el va slăvi pe stăpânul tău.

„Nimănui cu nimic nu fiţi datori, fără nu
mai cu a iubi unul pre aitul“. iarăşi aleargă la 
muma tuturor bunurilor, iarăşi se întoarce cătra das- 
calul şi cauzătoriul a ori-ce faptă bună, şi ara tă  că şi 
aceasta este o datorie, ba încă nu de aceiaşi valoare 
cu dajdia şi dijma, ci cu mult mai mare, fiindcă ni se 
cere ac a  o aveâ incontinuu. El voieşte ca niciodată să  
nu fim datori cu dragostea, sau mai bine zis să fim
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pururea da tori, să nu o plătim de tot, ci într’una să fim 
datori. Astfeliu este această datorie, ca noi sa o plătim 
într’una, şi pururea să fim datori. Deci spunând ca noi 
trebuie a iubi pururea, la urm ă adaoge şi folosul ce’l 
avem de aici, zicând: „Ca cel ce iubeşte p re  a ltu l, 
leg ea  a  îm p lin it” . Să nu’ţi închipui deci, că a iubi 
este din hatâr, căci aceasta încă este o datorie. Tu da- 
toreşti dragoste fratelui tău pentru înrudirea duchovni- 
cească ce o ai cu el; şi nu numai pentru aceasta, ci 
şi pentru că suntem mădulări unul altuia, şi dacă ea 
lipseşte, atunci totul s’a nimicit. Deci, iubeşte pe fratele 
tău, fiindcă daca din această iubire câştigi atâtea, că 
ai împlinit întreaga lege, apoi ca unul ce vei fi recom
pensat pentru aceasta, tu datoreşti a-1 iubi.

„Pentru că aceia adecă: sa nu curveşti, să  
nu ucizi, să nu luri, să nu fii mărturie minci
noasă, să nu pofteşti, şi oricare altă poroncă, 
într’acest cuvânt se cuprinde, adecă: să iubeşti 
pre aproapele lă u  ca însu-ţi pre tine1' (Vers. 9). 
El nu zice simplu «să împlineşte», ci „Să cuprinde1', 
adecă că în dragoste se recapitulează în scurt toate fap
tele prevăzute de lege. Căci începutul şi sfârşitul virtuţei 
este dragostea, şi o r ic e  virtute pe dânsa o are ca ră
dăcină, pe dânsa ca scop, pe dânsa ca vârf al tuturor 
bunurilor. Şi dacă ea este şi începutul şi sfârşitul bu
nurilor, apoi ce poate fi deopotrivă cu dânsa? Dară tu 
priveşte, că apostol ui nu cere dragoste cum s’ar întâmplă, 
ci o dragoste întinsă, căci n’a zis simplu «iubeşte pe 
aproapele tău», ci „ca pe tine însu-ţi“. De aceia 
şi Chrislos zicea, că în dragoste se încheie toată legea 
şi prorocii. Şi punând două feluri dc dragoste, priveşte 
unde a ridicat-o pe cea de a  doua: „Cea întâi po- 
roncă este să iubeşti pre Domnul Dumnezeul 
tău“, după care adaoge şi pe a doua zicând: ,,iară a 
doua asemenea aceştia: să iubeşti pre aproapele 
tă u  ca însu-ţi pre tine" (Mat. 22, 29). Ce a r putea 
fi egal cu această filantropie? Ce a r  putea fi deopotrivă 
cu această blândetă? Când noi necontenit ne depărtăm 
(ie dânsul prin faptele noastre, iată ca pune dragostea, 
noastră alăturea cu acea cătră dânsul, şi o numeşte deo
potrivă cu aceia. Şi tocmai pentru aceasta punând şi
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măsură egală între amândouă aceste dragoste, pentru 
cea dintâi zicc: „din toată inima ta, şi din tot su
fletul tău11, iară pentru dragostea cea cătră aproapele: 
„ca pe tine însu-ţi“. Pavel însă vorbeşte numai de 
dragostea cea de-a-doua, dragostea cătră aproapele, care 
daca lipseşte, apoi cu nimic nu ne va folosi cea dintâi. 
Du pre cum noi când iubim pe cinevă zicem: «Dacă iu
beşti pe acela, pe mine mă iubeşti», tot aşa şi Cbristos 
arătând aceasta, zice: „asemenea aceştia este“, şi 
tot de aceia ziceă şi lui Petru: „De mă iubeşti, paşte 
oile mele“ (ioan 21, 16).

„Dragostea nu lucrează rău aproapelui; 
drept aceia împlinirea legei este dragostea11 
(Vers. 10). Ai văzut cum dragostea cătră aproapele are  
amândouă însuşirile în sine? Pe deoparte depărtarea de 
rele, căci zice: „rău nu lucrează1, iară pe de-alta 
lucrarea faptelor bune, căci zice: „împlinirea legei 
este dragostea11, adecă, nu ni inspiră nurnai învă
ţătura pc scurt a celor ce trebuie a tace, ci şi înde
plinirea faptelor bune tot dragostea este care o face mai 
cu uşurinţă. Căci dragostea nu se încearcă numai ca să 
ne înveţe a afla cele ce ni sunt de folos, — ceiace este 
de datoria legei — ci ne ajuta chiar şi in săvârşirea 
acelora, şi cu un cuvânt ea ne pune in poziţie de a în
deplini fapta bună în totalitatea ci, iară nu’ numai în 
parte.

') Să ne iubim, deci, unii pre alţii, căci prin aceasta 
dăm dovadă că iubim pe Dumnezeu, care ne iubeşte 
pre noi. Printre oameni se întâmplă, că dacă iubeşti 
pre cel iubit şi de altul, se răscoală acesta, pe când 
aici, cl ni cere ca să luăm şi noi parte la această d ra
goste, iară pe cel ce nu ia par le îl urăşte. Dragostea 
omenească este plină de invidie şi zavistie, pe când cea 
Dumnezeiască este se utilă de orice patimă, şi de aceia 
caută tovarăşi în iubire, căci zice: «iubeşte şi iu îm
preună cu mine, şi atunci te voiu iubi şi eu mai mult». 
Ai auzit cuvintele acestui am ant înflăcărat? «Dacă vei 
iubi, zice, [ie cei ce’i iutesc cu, atunci voiu crede că şi 
eu sunt iubit de tine cu foc». El doreşte cu aprindere

’) Partea morală. Despre cea mai bună şi mai desăvârşită 
dragoste. (  Veron).
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mântuirea noastră, iară aceasta a arătat-o din început 
chiar, căci ascultă ce a zis când a făcut pe om ; ,,Să 
facem om dupre chipul şi asemănarea noastră“, 
şi iarăşi: „Să’i facem lui ajutoriu, că nu este 
bine^să fie singur" {Fac. I, 26. 2, 18), iară când ii 
au păcătuit, priveşte iarăşi cu câtă blândeţă i-a certat, 
căci n’a zis: «o! netrebnicule şi cu totul pângăritule; 
tu care ai luat dela mine atâtea binelâceri, după toate 
acestea te-ai încrezut diavolului, şi lăsând Ia o parte 
pe binefâcătoriul tău ai dat ascultare demonului?», ci 
iată ce’i spune: „Cine ţi-a spus ţie că eşti gol? 
fără numai că ai mâncat din pomul care ţi-am 
poroncit ţie singur să nu mănânci*' (ib. 3, il). 
Este întocmai ca şi cum procedează tatăi cu copilul său, 
căruia poruncindu-i să nu se atingă de cuţit, el nu ascultă, 
însă după ce se răneşte îi zice: «şi pentru ce te-ai rănit ? 
De sigur fiindcă nu m-ai ascultat». Ai auzit cuvinte 
ieşite din gura prietenului, şi nicidecum din a stăpâ
nului? din gura prietenului dispreţuit, şi nici aşâ de
părtat de cel ce l-a dispreţuit? Deci, pe dânsul să’l imi
tăm, şi când certăm pe cineva, să păstrăm  aceiaşi 
blândeţă. Şi pe Eva tot cu aceiaşi blândeţă o ceartă, 
şi mai drept vorbind nu a fost ccrtare, ci toate cele ce 
i-a zis au fost numai spre povătuire şi îndreptare, şi 
spre siguranţa în viitoriu. Dară cătră şearpe n’a zis 
nimic, căci el a fost urzîtoriul a tuturor relelor, şi prin 
urmare nu avea pe cine să arunce şi el vinovăţia, 
pentru care l-a şi pedepsit foarte greu. Şi'n’a stat numai 
aici, ci a poroncit ca şi pământul să se îm pârtăşască 
de blăstăm. Dară dacă i-a scos din raiu, şi i-a pedepsit 
să trăiască în ostenele, apoi tocmai pentru aceasta tre 
buie a ne închină lui şi a’l slăvi. Fiindcă desfătarea îi 
adusese la trândăvie, el a tăiat veselia lor, îngrădind u-li 
trândăvia cu supărare şi tristeţă, ca astfeliu noi să ne 
reîntoarcem cătră dragostea lui. Ce a făcut şi cu Cain? 
Oare ‘nu şi cătră dânsul a arătat aceiaşi blândeţă? 
Căci fiind batjocorit şi de acela, el totuşi nu l-a batjo
corit, ci l-a mângâiat şi i-a zis: „Pentru ce te-ai 
întristat, şi pentru ce s’a mâhnit faţa ta“. 
(Facere. 4, 6’) ? — deşi fapla lui eră lipsită de orice ier
tare, fiindcă invidia pe fratele său cel mai mic. Insă 
el nici aşâ nu’l ceartă, ci îi zice: „De ai fi adus drept,
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şi ai fi împărţit drept, n’ai fi păcătuit. Taci, 
(linişteţe-te), la tirie se va întoarce, şi tu’! vei« 
stăpâni pre acela" Clb. 7). «Dacă te-ai speriat, zice, 
ca nu cumva pentru jărtfa aceasta să ’f.j iau dreptul de 
întâietate, ca cel întâi născut, ei bine, îndrăzneşte şi te 
încurajam, fiindcă toată, stăpânirea asupra lui o pun în 
manile tale, numai cât fă-te mai bun, şi iubeşte pre cel 
ce nu te-a nedreptăţit cu nimic. Fiindcă eu de amândoi 
mă îngrijesc, şi aceasta mai cu samă mă veseleşte, ca 
voi să nu va sculaţi unul contra altuia». Ca şi o mumă 
duioasă, aşâ şi Dumnezeu totul face, totul unelteşte, ca  
să nu se desbine între dânşii. Dară pentru ca aceasta 
să o fac mai lămurită prin exemple, tu gândeşte-te Ia 
Rebeca cât eră de tulburată, şi cum alergâ în toate păr
ţile, când fiul cel mai mare rezboiâ pe cel mai mic, 
căci dacă ea iubiâ pe lacob, în acelaşi timp nici pe Isav 
nu’l urâ, şi nici nu’l dispreţuia, pentru care şi zicea: 
„Ca nu cumva într’o zi să mă lipsesc de voi 
de amândoi fiii“ (Fac. 27, 45). De aceia şi Dumnezeu 
zicea atunci lui Cain: „Ai păcătuit, linişteşte-te; 
la tine se va întoarce, şi tu îl vei stăpâni pre 
el“, voind a împiedeca omorul, şi căutând, a  introduce 
pacea între dânşii. După ce l-a ucis, nici atunci nu a  
depărtat dela Cain pronia sa, ci tot cu blândeţă întreabă 
pe ucigătoriu: „Unde este Abel fratele tău?4* ca 
măcar cu chipul acesta el să’şi mărturisiască vina; el, 
însă, se sbuciumâ cu îndărătnicie ca şi mai ’nainte, 
respunzând fără ruşine vorbe proaste. Dară Dumnezeu 
nici aşâ nu se depărtează de el, ci' iarăşi îi grăieşte 
cuvinte blânde ieşite din gura unui înflăcărat iubitoriu, 
necinstit şi dispreţuit de cel iubit, şi îi zice: „Glasul 
sângelui fratelui tău strigă către mine“, după 
care iarăşi se atinge de pământ, blestemându-1 împreună 
cu omorîtoriui: „Blăstămat să fie pământul'), care 
a deschis gura sa, să primiască sângele fratelui 
tău din mâna ta“. Tot aşâ a  făcut şi David faţă de

') Notă. In ediţia de Buzău este tre c u t: ,Şi acum blăstămat 
să fii tu pre pământul, care a deschis gara s a , .  (le unde a r  rezulta 
că  numai Cain a  fost blăstămat, ia ră  nu şi păm ântul, pe când 
ediţia Sf. Chrisostom e mai clară, şi în arm onie cu explicările 
date de dânsul. (Trad.)
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Saul cel omorît pe munţii Ghelboe, căci şi * el a blăs 
tăm at acei munţi cari au primit în sariul ior acel omor, 
zicând: „Munţi din Ghelboe! Să nu se pogoare 
rouă şi ploae peste v o i . . .  că acolo s’a lepădat 
pavăza celor tari“ (II. Imp. 1, 21). Tot aşa şi Dum
nezeu, întocmai ca cel ce cântă sinşur (&<issp wi. aovioSîav 
ijfimv), zice: „Glasul sângelui fratelui tău strigă 
cătră mine; şi acum blăstămat să fii tu pre 
pământul, care a deschis gura sa, să primiască 
sângele fratelui tău din mâna ta“. Acestea le zicea 
ca să dărnoliască mânia lui cea înflăcărată, şi să’l con
vingă de a iubi pe fratele său chiar dacă a şi murit. 
«I-ai stins "viaţa, zice; acum deci de ce nu stingi şi duş- 
rnănia ?» El iubiă şi pe acesta ca şi pe acela, căci pc; 
amândoi el i-a plăsmuit. Dară ce? Oare el a  lăsat ne
pedepsit pe omorîtoriu? Dară atunci aceia a r fi devenit 
mai rău. Aşii dară l-a pedepsit? Insă Dumnezeu este 
mai duios decât, orice tată. Priveşte, deci, cum el şi pe
depseşte, în aceiaşi timp şi iubirea şi-o arată chiar prin 
acea pedeapsă, căci nu l-a omorît, ci l-a încătuşat cu 
frica şi trem urul, ca să se descarce de crimă, ca m ăcar 
aşâ să se întoarcă cătră iubirea lui cea pârmiaşcă, ca 
rnăcar atunci să se împrieteniască cu fratele său cel 
omorît. El nu voia ca Cain să plece dela iăţa !ui ca 
duşman al celui omorît. Astfeliu sunt cei ce iubesc: 
când chiar făcând binele şi nu sunt iubiţi, ii totuşi merg 
mai departe cu iubirea, devin înflăcăraţi şi chiar ame
ninţă, nu că voîesc aceasta, ci sunt mişcaţi de dragostea 
lor, — ca m ăcar cu chipul acesta să poată atrage cătră 
dânşii pe cei ce’i dispreţuiesc. Deşi o astfeliu de d ra 
goste este din silă, cu toate acestea ii se mângâie de 
ia.pt, fiindcă iubesc înflăcărat, aşâ că şi pedeapsa ce o 
aplică, tot din dragoste o aplică. Cei ce nu simţesc 
nimic, şi nici nu se scârbesc când sunt urîţi, de sigur 
că nici nu se vor încercă să pedepsiască. Priveşte cum 
şi Pavel vorbeşte de aceasta Corinthenilor: „Care este 
cel ce mă veseleşte pre mine, fără numai cel 
ce se întristează dela mine?" (II. Cor. 2, 2) — aşâ 
că, când întinde tare pedeapsa, atunci ara tă  dragostea 
lui cea înflăcărată. Tot- aşa şi Egipteanca aceia a pe
depsit grozav pe Iosif, fiindcă îl şi iubiă grozav. Dară 
aceia a pedepsit în rău, fiindcă şi dragostea ei cea ne
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înfrânată era îndreptată spre rău, pe când pedeapsa 
lui Dumnezeu este spre bine, fiindcă dragostea lui este 
vrednică de dânsul care iubeşte. De aceia nu se dă în 
laturi chiar dela vorbele cele mai josnice, şi nu consi
deră ca înjosire de a grăi de nume de ale patimilor 
omeneşti, numind u-se pe sine gcios: „Că Dumnezeu 
râ v n ito r iu  (gelos) su n t eu“ <Ex. 20, 5) zice, ca de 
aici in să afli întinderea dragostei Iui.

Deci, iubiţilor, să’l iubim pre el, dupre cum voieşte, 
căci aceasta el o consideră ca un lucru mare. Chiar 
dacă noi îl dispreţuim, el totuşi remâne iubi rid u-ne şi 
chemându-ne la dânsul, şi chiar de nu ne întoarcem la 
dânsul, el totuşi pentru că ne iubeşte ne pedepseşte din 
dragoste numai, şi nicidecum că caută în. tot chipul 
a ne j>edepsî. Priveşte, ce spune la Prorocul Iezechiil 
despre cetatea cea iubită de el, şi care ’l dispreţuia: 
„Iată eu voiu sculă pre iubiţii tăi asupra ta, 
dela carii s’a depărtat sufletul tău, şi te voiu 
da pre tine în mâni le lor, şi te vor bate cu 
pietre, şi te vor ucide, şi se va luâ râvna mea 
dela tine, şi atunci mă voiu odihni, şi nu mă 
voiu mai îngriji'1 {Iezechiil 23, 22. şi urm. '), Ce ar 
putea zice mai mull un amant înflăcărat dispreţuit de 
iubita sa, şi după aceasta iarăşi arzând de dorul ei? 
Căci Dumnezeu totul face, ca să fie iubit de noi, şi de 
aceia n’a cruţat nici chiar pre Fiul său. Noi, însă, sun
tem cruzi şi selbateci. Să devenim, deci, odată blânzi, 
să iubim pe Dumnezeu dupre cum se cade a’l iubi, ca 
astfeliu să ne bucurăm cu plăcere de această cinste. 
Dacă cineva având femeie iubită, şi încă nu simţeşte 
nici-unul din necazurile zilnice, dară incă cel ce are o 
astfeliu de dragoste sfintă şi cî umnezeiască ? Cugetă singur, 
de câtă piăcere se va bucura unul ca acesta. Aceasta 
este şi împărăţia ceriurilor, aceasta este dobândirea, 
tuturor bunurilor, aceasta este adevărata muSţămire, 
adevărată bucurie şi fericire, — sau mai bine zis, ori şi 
ce aşi spune eu, nici-odată nu voiu putea să reprezint dupre 
cum se cade această virtute, ci numai experienţa sin
gură poate să ni arate acest bun nepreţuit. De aceia şi

M Notă. Câteva fraze din acest pasaj, raportat de Sf. Chri- 
sostom, lipsesc din ed iţi unea noastră obicinuită. (Trad).
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Prorocul zicea: „Desfătează-te întru Domnul'1, şi 
aiurea: „Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul“ 
(Ps. 36, 4. 33, 9). Aşâ dara să ne convingem şi sa ne 
desfătăm cu dragostea lui, căci numai aşa vom vedea 
împărăţia ccriurilor, şi vom trăi viaţă îngerească. Numai 
aşâ vieţuind aici pe pământ, întru nimic nu vom fi mai 
pre jos de cei ce vieţuiesc £n ceriuri, iară după ducerea 
noastră de aici ne vom prezentă înaintea tronului lui 
Chrîstos mai străluciţi decât toţi, şi ne vom bucură de 
slava lui cea negrăită. Căria fie cu toţii a ne învrednici, 
prin charul şi filantropia Domnului nostru Iisus Chrîstos, 
ca a lui este slava în vecii vecilor. Amin.

O M I L I S  X X V

„Şi aceasta ştiind, că acum vremea este, 
ca noi din som n’să ne sculăm” (Cap. 13, li).

Fiindcă li-a poroncit tot ceia ce trebuiâ, să li poron- 
ciască, la urmă iarăşi îi împinge spre săvârşirea celor 
bune, şi aceasta cât mai neîntârziat. «Timpul judecaţei. 
zice, este la uşa», dupre cum şi Corintemlor li scria: 
„Că vremea de acum scurtă este" (i. Cor. 7, 29), 
precum şi Ebreîlor iarăşi: ,,Că încă puţin O&rece, 
cel ce este sa vină, va veni, şi nu va zăbovi" 
(Ebr. 10, 37). Dară acolo ziceâ acestea ca să ridice pre 
cei obosiţi şi să încurajeze pre cei sdrobiţi de neconteni
tele ispite, pe când aici el deşteaptă pre cei ce dorm, — 
dară vorba aceasta a lui ni este folositoare în amândouă 
cazurile. Şi ce va să zică oare: „ca noi din somn S& 
ne sculăm"? Adecă: învierea este aproape, judecata 
acea grozavă este aproape, ziua acea înflăcărată ca şi 
un cuptoriu este aproape, şi de aceia/tf'Bbuie a ne izbăvi 
de trândăvie.

„Că mai aproape este noue mântuirea acum, 
decât când am crezut". Ai văzut cum îi face băgă
tori de samă asupra învierei ? «In trecerea timpului, zice, 
vremea acestei vieţi se scurge pe nesimţite, dară totodată 
şi viaţa viitoare se apropie mai mult de noi. Deci, dacă



O M I U A  X X V 397

eşti pregătit, şi ai făcut totul ceiace ţi-a poroncit Christos, 
ziua aceia îţi va fi mântuitoare, dară daca n’ai făcut, 
de sigur că ’ţi va fl spre pagubă». Dară el nu îndeamnă 
de astădată cu vorbe triste, ci cu vorbe bune şi plăcute 
lor, desvinovăţându-i oarecum de alipirea lor cătră 
cele prezente. Apoi, fiindcă eră natural ca dânşii să fie 
la început mai zeloşi, de vreme ce atunci sporiâ şi creştea 
dragostea lor pentru creştinism, iară cu trecerea tim
pului să lâncezască şi slăbiască acea dragoste, de 
aceia el zice aici, că trebuie a face cu totul din contra, 
adecă a  nu se moleşi cu trecerea timpului, ci atunci 
mai ales a spori dragostea lor cătră Chrîstos. Cu cât 
împăratul se apropie, cu atât mai mult trebuie să se 
pregătiască cei ce’l aşteaptă; cu a lt mai aproape este 
premiul, cu atât mai mult trebuie a se deştepta, cei ce 
se luptă. Tot aşâ fac şi luptătorii carii aleargă, căci când 
ştiu că vor lua premiul la sfârşitul drumului, atunci 
mai mult se întărită la luptă. De aceia şi zice: ,,că  m ai 
aproape este noue mântuirea acum, decât când 
a tu  crezut11.

„Că noaptea a trecut, iară ziua s’a apro
piat" (Vers. 12). Deci, dacă aceasta trece, iară aceia se 
apropie, apoi să facem de acum înainte cele cuvenite 
acelei zile, iară nu de ale aceştiide acum, fiind că şi în 
afacerile noastre pâţnântcşti tot aşâ facem. Când de pildă 
vedem cătră revărsatul zilei că noaptea este pe sfârşit, 
şi când auzim rândunica cântând, atunci ne grăbim de 
a spune unii altora, că s’a făcut ziuă, şi atunci începem 
a face cele ale zilei, îmbrăcându-ne în grabă, alungând 
dela noi somnul şi visurile de noapte, ca astfeliu ziua 
să ne găsiască pregătiţi, iară nn tocmai după ce a resărit 
soarele, atunci să începem a ne sculă din pat şi a ne> 
pierde timpul în zădar. Deci, ceia ce facem aici. aceiaşi 
să o facem şi acolo, adecă să depărtăm dela noi fanta- 
ziile, să ne izbăvim de visurile acestei vieţi, să lepădăm 
dela noi somnul cel greoiu, şi în locul hainilor sa ne 
îmbrăcam cu virtutea, căci când el zice: ,,să lepădăm 
dară lucrurile întunerecului; şi să ne îmbrăcăm 
în arma luminei“, toate acestea le învederează. Căci 
în adevăr, că ziua aceia ne chiamă pe noi la luplă şi 
bătaie în regulă. Tu însă, când auzi de arm e şi bătaie 
in regulă, sa nu te sperii, că dacă în cele pământeşti
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este displăcut de a se înarm a cineva cu o panoplie greoae, 
aici însă înarm area este vrednică de dorit, căci armele 
ce le întrebuinţăm sunt acele ale luminei. Pentru aceia 
armele acestea’te vor ară ta  mai strălucit decât razele 
soarelui, şi te vor pune în mare siguranţă, căci sunt 
armele luminei. Dară ce? Nu este oare nevoie de a ne 
mai rezboi ? Este nevoie de sigur, însă nu ne vom obosi 
şi nici nu ne vom munci, pentru că aceasta, dreptul 
vorbind, nu este luptă sau rezboiu, ci o solemnitate şi 
o ceată de dănţuitori. Aceasta este natura unor astfeliu 
de arme, şi astfeliu este puterea comandantului. Dupre 
cum mirile in tră în căm ara de nuntă împodobit, tot 
aşâ va întră acolo şi cel ce este încins cu nişte astfeliu 
de arme, căci el este şi ostaş, în acelaşi timp şi mire.

Deci, spunând că ziua s’a apropiat, mai departe 
nici nu o mai lasă ca să fie aproape, ci spune de ea ca 
şi cum a sosit deja: „Ca ziua cu bun cliipsă um blăm , 
zice, nu în ospeţe şi în beţii“ (Vers. 13), căci deja 
a  venit ziua. Aşâ dară, dela faptele acelea cătră care 
cei mai mulţi se îndeamnă a le face, dela acelea, zic, 
purcezând şi apostolul îi atrage; voiu să zic de „buna 
cuviinţă.11, sau dupre cum se exprim ă aici „CU bun 
clup“, fiindcă multă vorbă făceau dânşii de conside
raţia  celor mulţi. Şi n’a z is : «să umblaţi», ci ,,Să um blăm 11, 
ca  astfeliu sfatul lui să devină mai plăcut, şi m ustrarea 
mai uşoară.

„Nu întru ospeţe şi beţii“, cu care vorbe nu 
împiedecă pe cineva de a  bea, ci numai de a  beâ fărăj 
cum pătare; nu împiedecă de a se folosi de vin, ci îm-f 
piedecă numai de a beâ vin fără rândueală. Tot aceiaşi* 
m ăsură o păstrează şi în frazele urm ătoare: „Nu întru 
curvii şi intru fapte de ruşine", fiindcă nici aici 
el nu împiedecă relaţiunea bărbatului cu femeia, ci îm
piedecă de a  curvi. „Nu întru pricire şi pizmă1 \  
zice, cu care ocazie el stinge părţile cele mâi principale 
ale tuturor patimilor omeneşti, adecă: pofta şi mânia. 
De aceia el nu restoarnă numai aceste rele, ci in acelaşi 
timp resloarnă şi rădăcinile lor, fiindcă nimic nu aprinde 
m ânia atât de mult, ca bofia şi nerândueala in băutură. 
De aceia zicând mai ’nainte „nu întru ospeţe şi beţii", 
a  ââaos im ediat: „nu întru curvii şi întru fapte
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de ruşine, nu întru pricire şi pizmă", fiindcă toate 
aceste din urmă izvorăsc din cele de mai sus.

Dară n’a  stat nici aici, ci desbrăcându-ne de hai
nele cele rele, ascultă cum ne împodobeşte la urmă, 
căci zice: „Ci vă. îmbrăcaţi întru Domnul nostru 
Iisus ClirîStOS“ (Vers. 14). Aici ei n’a  spus de loc 
de fapte. Când vorbiă de rele, el a spus şi de fapte, iară 
când vorbeşte de virtute, r/a spus nimic de fapte ci dc 
armele luminei, arătând că virtutea pune în toată sigu
ranţa pe cel ce o are, şi în toată strălucirea, — ceiace 
mai mult putea a ’i deştepta pe dânşii. Şi n’a stat numai 
aici, ci a adus vorba Ia ceiace este mai principal, ceiace 
este cu inult mai înfricoşat, — căci ni dă ca îmbrăcăminte 
[>e însuşi stăpânul şi împăratul a toate. Cel cc este îm
brăcat. cu Christos, are cu sine întreaga virtute. Când 
el zice: „vă îmbrăcaţi", ni poronceşte dc a ne îm
brăca peste tot cu Christos, dupre cum zice şi aiurea: 
„Iară de este Christos întru voi“ (Rom. 8, 10), şi 
iarăşi: „Ca să locuiască Christos prin credinţă 
întru inimile voastre" (Efes. 3, 17). Căci el voieşte 
ca sufletele noastre să fie casă a iui Christos, şi el să 
ne împresoare ca cu o haină, ca astfel el să fie totul 
pentru noi atât pe dinăuntru cât şi pe dinafară, fiindcă 
el este plinitatea noastră, dupre cum zice în alt loc: 
„împlinirea celui ce se împlineşte cu toate întru 
toţi11 (Efes. 1, 25); el este şi calea, şi mirile,şi bărba
tul, dupre cum zice: „că v’am logodit unui bărbat 
fecioară curată" (II. Cor. 11, 2); el este şi rădăcina, 
şi băutura, şi hrana, şi viaţa noastră: „câ viez zice, 
nu eu, ci viază întru mine Christos" (Gal. 2,20); 
el este şi apostol, şi archicreu, şi dascal,şi tată, şi frate, 
şi împreună moştenitoriu, şi părtaş al mormântului şi 
al crucei, căci zice: „împreună cu el ne-am în
gropat prin botez întru moarte,... şi împreună 
odrăsliti ne-am făcut cu asemănarea morţii 
lu i"  (Rom.6, 4. 5); el este şi rugatoriu, dupre cum zice: 
„In locul lui Christos vă rugăm" (îl. Cor. 5, 20); 
el este mijlocitoriu pentru noi cătră Dumnezeu Tată!, 
precum zice: „care este deadreapta iui Dumne
zeu, şi se roagă pentru noi" (Rom. S, 34); cleşte
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casă şi cel ce locuieşte în ca, dupre cum şi zice: „Cel 
ce petrece întru mine, şi eu întru el“ (ioan. 6, 
56); şi tot cl este şi prieten: „Voi prietenii mei sun
teţi" (Ibid. 15, 14), şi temelie, şi piatra cea din capul 
unghiului, precum şi noi suntem mădulările lui, şi ţca- 
rină, şi clădire, şi viţă, şi împreună lucrători. Şi ce nu 
voieşte a fi el pentru noi, lipindu-ncşi unindu-ne cu el? 
Dara toate acestea sunt dovada iubirei lui cătră noi.

Deci, supune-te lui, şi sculându-te din somn îm- 
bracă-te cu el, iară după ce te vei îmbrăcă, prezintă-i 
trupul tău înfrânat bine, căci aceasta lasă a se înţelege 
prin expresiunea: „şi purtarea de grijă, a ’tru
pului să nu o faceţi spre pofte1 Dupre cum n’a 
împiedecat de a beâ, ci de a se îmbăta, şi nici de a  
se împreună cu femeie, ci de a curvi şi a face fapte 
necinstite, tot aşâ n’a împiedecat de a se îngriji de 
trup. ci ca acea îngrijire să nu fie spre pofte, căci 
atunci covârşaşte ceiace este trebuincios. Cum că apos
tolul poronceşte de a ne îngriji de trup pentru cele 
necesare, ascultă ce spune îui Timotheiu: ,,De acum 
nu mai beâ apa, ci puţin vin primeşte pentru 
stomahul tău, şi pentru cele dese siăbăciuni ale 
tale“ {I. Tim. 5, 23). de unde se vede că el se îngri- 
jaşte pentru sănătatea trupului, iară nu pentru necin
stirea şi pângarirea lui, pentru ca nici n’a r mai fi atunci 
îngrijire, ca să aprinzi flacăra din el. ,şi să’l faci mai 
înfierbântat decât cuptoriul. Dară pentru ca mai lămu
rit sa cunoaşteţi ce înseamnă a se îngriji cinevâ de 
trup spre pofte, şi astfeliu să fugiţi de asemenea îngri
jire, gândiţi-vă la cei beţi, 3a cei ce trăiesc pentru 
pântece, la cei ce se împodobesc cu haine scumpe, Ia 
cei mueratici, la cei ce duc o viaţă de moleşie, şi veţi 
află ce voieşte apostolul să spună. Toţi aceştia fac to
tul, nu pentru ca să fie sănătoşi, ci pentru ca să salte 
şi să dănţuiască, pentru ca mai mult să aprindă pofta 
dintr’ânşii. Tu, însă, care te-ai îmbrăcat cu Christos, 
toate acelea le-ai tăiat dela tine, şi de aceia cauta nu
mai un singur lucru, adecă ca să ai trupul sănătos. 
Până aici numai îngrijaşte-te de trup, iară mai departe 
nu, ci toată grija ta să o cheltuieşti în sirguinţa celor 
duchovniceşti. Atunci vei putea a te deşteptă şi din 
somnul acesta, fiindcă nu eşti îngreuiat cu nişte astfeliu
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dc pofte variate,— căci viaţa prezentă este un somn 
profund, şi intru nimic nu se deosebeşte de visurile de 
noapte. Şi dupre cum cei ce dorm de multe ori grăiesc 
vorbe încurcate, şi văd lucruri neadevărate, tot aşâ şi 
noi, sau mai bine zis, cu mult mai rău decât aceia. 
Căci cel ce prin vis a tăcut, ceva necuviincios, odată 
scăpat din somn el a  scăpat şi de acea necuviinţă, şi 
nu' mai este respunzătoriu, pe când aici nu este aşâ, ci 
şi ruşinea ca şi pedeapsa sunt neperitoare. Tot aşâ şi 
cei ce se îmbogăţesc prin vis, de ’ndată ce se face ziuă, 
ii se vad tot aşa de săraci ca mai ’nainte, pe când aici, 
chisir şi tnai ’nainte de a sosi acea zi, mustrarea con
ştiinţei vine de multe-ori, şi mâi ’nainte chiar de a ne 
duco acolo, toate visurile acestea s’au îm prăştiat

') Deci, iubiţilor să alungăm dela noi acest vis 
uricios.. Dacă ziua aceia ne vâ află dormind, atunci o 
moarte veşnică ne va cuprinde, dară şi mai ’nainte de 
acea zi noi vom putea fi uşor de biruit, fie de oameni, 
fie de demoni, şi nimeni nu va putea să’i împiedice, 
chiar de a r voi să ne ucidă. Dacă a r fi mulţi cari să 
privigheze. poate că nu a r fi primejdia aşâ de mare; 
dară fiindcă poate numai unul sau doi sunt cari aprind 
facla şi priveghiază, pe când toţi ceilalţi dorm profund 
ca în miezul nopţii, de aceia avem nevoie de muită 
priveghere, de muită siguranţă, ca nu cumvâ să păti
mim cele mai de pe urm ă primejdii. Oare nu ni se pare 
eă ziua este frumoasă acum? Oare nu toţi credem că 
privegherii şi suntem treji? Dară cu toate acestea. . .  şi 
poate că veţi ride de cele ce vorbesc, eu însă le voiu 
spune, — cu toate acestea, zic, noi cu toţii semănăm cu 
cei ce dorm profund şi horăiesc prin somn. Şi dacă a r  
fi cu putinţă a  se vedea cu ochii fiinţa cea netrupească 
a diavolului, v’aşi arătâ cum cei mai muîţi horăiesc, 
pe când diavolul sparge zidurile, sfâşie pe cei ce dorm, 
sustrage toate cele dinăuntru, şi tace tot ce voieşte, in 
linişte, ca şi într’un intunerec adânc. Dară dacă nu 
este cu putinţa a vedeâ aceasta cu ochii, cei puţin să
o descriem cu cuvântul, şi să pricepem câţi sunt cu
fundaţi de plăceri murdare, câţi cuprinşi de buimăceala 
desfrânărei, cari sting fumina duchtilui. Şi dacă eu min- 
ţesc spunând acestea, căci tu ai stat priveghind, atunci

') Partea morahl. Contra curbărilor şi contra lacomilor fn 
m âncare, şi cum că toate relele de aici se nasc. (Veron).

SS25
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spune’mi te rog: ce s’a petrecut astăzi aici, şi dacă nu 
cumva ai auzit visuri? Şi ştiu birie că vor zice unia
— deşi eu nu le spun acestea pentru to ţi— că eu min- 
Jesc. Dară eu te întreb pe tine care te-ai făcut vinovat 
prin aceste cuvinte, pe tine care ai intrat aici în zăd a r: 
spune-mi, care proroc, şi care apostol ni-a vorbit noue 
astăzi, şi despre ce anume? Insa nu ai ce respunde, 
fiindcă tu ca şi prin vis ai discutat aici de multe de 
toate, şi n’ai auzit ce s'a spus, n’ai auzit adevărul lu
crurilor. Acestea se pot spune şi femeilor, căci şi la 
dansele somnul este mare. şi profund, -  şi cel puţin 
dacă a r  fi numai somnul. Cel care doarme nu grăieşte 
nimic nici de rău, şi nici de bine, pe când cei ce pri- 
veghiază ca voi, multe vorbe, rele slobod din gură, 
spre răul capului lor, nu mc rând procentele banilor, fă
când socoteala împrumuturilor, aducând u-şi aminte de 
precupeţiile cele neruşinate, sădind astfeliu în sufletul 
lor spini deşi, şi nelăsând ea sa se zămisliască in el nici 
cea mai mică roadă.

Deci, deşteaptă-te şi toţi spinii aceştia scoate-i din 
rădăcină; arnncă dela tine beţia, căci de aici'îţi vine

Isomnul. Sub numele de beţie eu nu înţeleg numai beţia 
de vin, ci şi acea venită din grijile lumeşti.

Acestea Ie grăiesc nu numai celor bogaţi, ci şi 
celor săraci, şi mai cu samă celor ce dau ospeţe prie
teneşti. Aceasta nu mai este plăcere, ci osândă şi pe
deapsă. Plăcerea nu stă în a grăi lucruri uricioase, ci 
în a grăi cele demne; în a se mulţămi, a’şi satis
face pofta mâncărei, iară nu în a’şi sparge pântecele 
mâncând. Iară  dacă tu crezi că aceasta este plăcere, 
apoi arată-m i această plăcere şi mai târziu; dară mi 
vei puteâ. Şi încă nu mai spun de vătămările ce izvo
răsc de aici, ci acum eu îţi vorbesc de plăcerea aceasta, 
care atât de iute se vestejeşte, căci iată că de ’ndată 
ce s’a ridicat ospăţul, a zburat şi veselia. Când îţi voiu 
mai spune apoi şi de vărsăturile după beţie, şi de du
rerea capului, şi de alte mii de boale, şi de robirea 
sufletului, atunci ce vei puteâ zice? Nu cumva fiindcă 
suntem săraci, trebuie a ne sluţi, sau după zicerea a- 
postolului a nu u m b lă  CU bliri ch ip , adecă cu rân- 
dueală? Acestea Ie spun, nu doară împiedecând a vă 
întruni ca să ospătaţi împreună, ci împiedecând numai 
dc a vă sluţi, şi a nu umblă cu bun chip, voind adecă ca plă
cerea să fie plăcere, iară nu desfrâu, nu beţie, nu destră-
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bălare, nu pedeapsă şi osândă. Afli Elinii, că mai cu 
samă creştinii ştiu a se desfăta, şi încă a se desfăta cu 
bună cuviinţă. „Slujiţi Domnului cu irică, zice, şi 
va bucuraţi lui cu cutremur" ;(Ps. 2, li). şi cum 
trebuie a ne bucură? Vorbind imnuri, făcând rugăciuni, 
şi în locul cântecelor acelora drăceşti cântând psalmi 
şi cântări duhovniceşti. Atunci şi Christos va fi de faţă, 
şi întregul ospăţ îl va binecuvânta, când tu te vei rugă, 
când vei cânta cântări duhovniceşti, când vei chemă 
pre săraci ca să se împărtăşiască din bucatele puse pe 
masă, şi când în ospăţ vei introduce buna rândueală 
şi cea mai mare prudenţă. Atunci tu vei transformă 
acel ospăţ în biserică, căci în locul acelor strigăte z&- 
darnice, şi în Jocul acclor aclamări fără rost, tu înalţi 
imnuri stăpânului a toate. Să nu’mi spui, câ la ase
menea. ospeţe stăpâneşte o altă lege, ci tu îndreaptă 
relele ce le vezi. „Ori de mâncaţi, zice, ori de beţi, 
ori alt-cevâ de faceţi, toate întru slava lui 
Dumnezeu să le faceţi’" (II. Cor. io , 3a). Fiindcă 
dela asemenea ospeţe se aţîţă poftele voastre, de aici 
desfrănările, de aici femeile ies dispreţuite, iară curvele 
sunt în mare cinste înaintea voastră; de aici toate cele 
ale gospodăriilor s’au resturnat pe dos, de aici miile 
de rele cari au prăbuşit totul, căci lăsând la oparteţ 
izvorul cel curat alergaţi la canalul cel de scurgerea mur-1 
dăriiior, alergaţi la mocirlă. Cum că trupul curveiestel 
o mocirlă puturoasă, eu nu voiu întrebâ pe nimeni al
tul, decât chiar pe tine, care te tăvăleşti în acea mo
cirlă, dacă nu te ruşinezi singur, şi daca nu crezi că 
acel trup este necurat după păcat.

De aceia vă ro", fugiţi de curvie şi de muma aceştia
— beţia. De ce samini acolo unde nu poţi seceră, — 
sau mai bine zis, chiar de ai seceră, totuşi rodu! acela 
îţi va aduce ţie cea mai mare necinste? Căci chiar de 
s’a r  naşte un copil, totuşi acest fapt şi pe tine te va 
necinsti, în acelaşi timp şi fiinţa aceia este nedreptăţită, 
prin faptul că s’a născut bastard şi lipsit de nobleţă 
cuvenită. Chiar de i-ai lăsă bani mulţi, totuşi necinstit 
va fi şi în casă, necinstit şi în oraş, necinstit şi în tri
bunal, şi pretutindeni, fie el născut din curvă sau slugă. 
Necinstit vei fi şi tu iarăşi, fie că ai trăi, fie că ai muri? 
căci şi după moarte îţi rămân amintirile unei vieţi des 
trăbălate, sau după zicerea apostolului, lipsită de bu-
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chip. Deci, de ce necinsteşti totul ? De ce sameni acolo, 
unde ţearina se încearcă de a strica rodul, unde sunt 
multe doctorii de stârpire, şi unde de multe ori copilul 
este omorît mai ’nainte de naştere? la tă  deci, că şi pe 
acea curvă n’ai lăsat-o să răm ână curvă, ci ai facut-o 
şi omoritoare de om, ai iăcut-o criminală. Ai văzut cum 
din beţie izvorăşte curvia, cum apoi din curvic îesă 
preacurvia, ia ră  din preacurvie omorul? — ba chiar mai 
mult şi decât omorul, căci nici nu am cuvinte îndeajuns 
de a numi asemenea faptă criminală, de vreme ce nu 
numai că pe copilul născut îl omoară, ci împiedică 
chiar de a  se naşte. Deci, de ce îţi baţi joc de darul lai 
Dumnezeu, şi te rezboieşte legilor lui, şi ceiace este 
blăstăm tu o alungi ca pe o binecuvântare? De ce apoi 
transformi magazia naşterii în magazie de omor, şi pe 
femeie, care este dată spre facere de copii, tu o pregă
teşti pentru omor? Fiindcă pentru a  fi plăcută şi dorită 
de amanţi, şi pentru a atrage la sine mai mult aur, ea 
nu se dă in laturi de a  face şi aceasta, grămădind prin 
asemenea fapt un foc mare asupra capului tău, căci 
dacă îndrăzneala este a ei, în acelaşi timp însă şi tu 
eşti cauza principală a îndrăznelei ei. De aici vin şi ido- 
lolatrîile, fiindcă multe din aceste femei pierdute voind 
de a lî cu graţii şi plăcute bărbaţilor, urzesc tot feliul 
de meşteşuguri drăceşti, ca de pildă vrăji, descântece, 
farmece, şi altele multe.

Dară cu toate acestea, după o asemenea purtare 
necuviincioasă, după omoruri, şi după idololatrii, totuşi 
lucrul acesta se pare indiferent multora, ba chiar şi 
multor bărbaţi cari îşi au femeile lor, de unde apoi şi 
rezultă cele mai m ari rele. Căci şi aici de multe ori se 
pun în mişcare fel de fel de doctorii pentru stârpire, 
dectorii pregătite nu pentru pântecele curvei, ci pentru 
al femeii nedreptăţite; şi aici se întind fel de fel de 
curse, invocarea sufletelor celor morţi (v=7.r,o[i,<m-î̂ L), in
vocarea demonilor, certe zilnice, lupte înverşunate, şi 
multe de acest fel. De aceia şi Pavel zicând: ,,nu  în tru  
cu rv ii şi în t ru  fapte de ruşine11, a adaos imediat: 
„nu întru pricire şi pizma“, ştiind el bine luptele 
ce urmează de aici, stricarea caselor, nedreptatea co
piilor ce urm au a se naşte legiuit din părinţi legiuiţi* 
şi celelalte rele multe.

Deci, pentru ca să putem fugi de toate aceste rele,
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să ne îmbrăcăm intru Domnul nostru lisus Christos, şi 
cu dânsul să fim incontinuu, fiindcă şi aceasta înseamnă 
a  ne îmbrăcă întru dânsul, adecă a  nu fl lipsiţi de 
dânsul nici-odată, de a’l avea veşnic în noi, prin sfin
ţenia noastră şi prin blândeţă noastră. Tot aşâ vorbim 
şi de prieteni, când zicem: «cutare s'a îmbrăcat cu cu
tare», aratând prin aceasta marea dragoste dintre dânşii, 
şi convieţuirea lor cea neîntreruptă, căci cel îmbrăcat 
se arată a fi ceiace este cel cu care s ’a îmbrăcat. Deci,, 
să se arate şi în noi totdeauna Christos, cu care suntem! 
îmbrăcaţi. Şi cum se arata? Dacă vom face toate cele/ 
ce poronceşte, şi ceiace a făcut şi el. Şi ce a Scut el 
„F iu l omului, zice, n u  are unde să ’şi plece ca
pul" (Luca 9, 58). Aceasta fa-o şi tu. Trebuiâ să mă
nânce, şi cu toate acestea se hraniâ cu fire de "râu  strânse 
de pe ogoare. Trebuiâ a călători, şi de nicăiri nu avea. 
nici cai şi nici boi, ci călătoria pe jos până ce se os- 
teniâ. Trebuiâ să doarmă, şi în ioc de perină avea sub 
cap prora corăbiei. Trebuiâ să se culce spre a se odihni, 
şi atunci se culcâ pe iarbă. Şi hainele lui erau simple, 
şi cele mai multe ori petreceâ singur, fără ca să ia pe 
cinevâ cu el. Deci, aflând noi toate cele petrecute cu 
dânsul pe cruce, şi toate botjocoriie suferite, pe dânsul i 
să’l imităm. Astfeliu noi ne vom îmbrăca întru Christos, I j 
dacă purtarea de grijă a trupului nu o vom face spre 
pofte. Pofta dealtfeliu nici nu are în sine vre-o plăcere. 
De multe ori poftele acestea nasc pe altele mai înfier
bântate, şi nici-odată nu vei fi satisfăcut,, ci singur iţi 
vei căşuna torturile cele mai grozave. Dupre cum cel 
ce necontenit este însetat, chiar de a r  avea în faţa lui 
mii de izvoare, totuşi cu nimic nu se va folosi, nepu
tând a’şi stinge setea, sau mai bine zis boala lui, tot 
aşâ şi cel ce necontenit trăieşte in pofte. Dacă tu însă, 
faci numai ceiace’ţi este de neapărată trebuinţă, atunci 
de sigur că nu vei suferi de această boală, ci şi beţia, 
şi faptele cele de ruşine, şi toate celelalte vor fugi de 
tine. Mănâncă atâta numai, ca sa’ţi potoleşti foamea, 
îmbracă-te numai ca să’ţi acoperi trupul, şi nicidecum 
să  nu ţi’l împodobeşti cu haine scumpe, ca să nu’l pierzi, 
fiindcă atunci tu îl moleşeşti, îi vatami sănătatea, şi’l 
slăbănogeşti prin multa moleşire. Deci, pentru ca să ai 
trupul ca o corabie bună a sufletului, pentru ca căpi
tanul să stea în siguranţă la cârmă, şi pentru ca ostaşul
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să mânuiască cu uşurinţă arma, fă ca totul să fie bine 
potrivit şi in regulă. Nu a  avea multe face pe cineva 
nebiruit, ci atunci când el are nevoie de puţine. Cel 
dintâi chiar de nu a r  fi nedreptăţit de nimeni, totuşi se 
teme la fiece pas; pe când cel de-al doilea chiar de a r  fi 
nedreptăţit, el totuşi se găseşte mai bine decât cei ce 
l-au nedreptăţit, şi de aceia va fi şi cu inimă bună. Să 
nu căutăm ca nimeni să nu ne necăjască, ci ca chiar 
de a r  voi să ne nucăjască, să nu poată. Dara aceasta 
de nicăiri nu va fi, decât numai din a  ne mulţămi cu 
strictul necesar, şi de a nu pofti nimic mai mult. Ast
feliu numai vom puteâ a  fi mulţămiţi şi aici, şi în acelaşi 
timp a ne învrednici şi de bunurile viitoare, prin charul 
şi filantropia Domnului nostru lisus Christos, prin care 
şi cu care se cuvine slava Tatălui, şi Sfintului Duch, in 
vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X X V I

„Iară pre cel slab întru credinţă primeşte-1, 
nu întru îndoirea gândurilor. Că unul crede că 
va mancă toate, iară cel slab legumi mănâncă11 
(Cap. 14, 1. 2).

Ştiu ca multora li se pare neexplicat acest pasaj. 
De aceia mai ’ntâi este necesar de a spune întregul 
scop ce are acest pasai, şi în ce scop scrie apostolul 
acestea, şi ce voieşte el să îndrepte. Deci, ce voieşte să 
îndrepte ? Erau mulţi dintre Iudeii ce crezuse în Christos, 
cari şi după credinţă ţineau încă observaţiunea mân
cărilor, fiind stăpâniţi de prevederile legei iudaice, şi 
neîndrăznind a  se depărtâ de lege pe faţa. Apoi, ca nu 
cumva să fie descoperiţi că se abţin numai dela mân
carea cărnurilor de porc, ii se abţineau dela mâncarea 
tuturor cărnurilor, şi mâncau numai verdeţuri, ca ast
feliu lucrul acesta să se considere ca post, şi nicide
cum ca o nerespectare a  legei. Alţii iarăşi, fiind oare
cum mai desăvârşiţi, nu ţineau seama de nimic din 
acestea, şi astfeliu erau greoi şi de nesuferit celor ce
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observau prescripţiunile legei, acuzându-i, bătând u-şi 
joc de dânşii şi aducând u-i într’o mare supărare. Deci, te
mând u-se fericitul Pavel, ca nu cum vă aceşti din urmă, — 
voind să facă ceva mic şi nebăgat în seamă, să răs
toarne totul pe dos, voind a’i aduce pe cei dintâi la o 
indiferenţă în mâncări — şi astfeliu sa’i facă de a cădea 
din credinţa, fiindcă se grăbise de a’i îndreptă mai 
’nainte de timpul potrivit, şi prin aceasta îi zdruncinau 
grav în mărturisirea credinţei lui Christos, certând u-i 
necontenit, şi contribuind oarecum ca aceia să răm ână 
neîndreptaţi, — priveşte câtă înţelepciune întrebuinţază 
el, şi cum se îngrijaşte pentru amandouă părţile. «Nu 
faceri nici rău» zice celor ce mustrau pe ceilalţi, ca nu 
cumva să’i întăriască pe aceia în observaţi uni le lor, — 
«şi nu faceţi nici bine ceiace faceţi» ca astfeliu să nu’i 
facă mai grozavi acuzatori ai acelora, — ci iată că cer
tarea li-o face cumpătată şi cu băgare de seamă. Şi 
s’a r părea la prima vedere că apostolul mustră pe cei 
mai tari în credinţă, însă în vorba lui cătră dânşii totul 
este îndreptat contra celor slabi. Aceasta este adevărată 
îndreptare şi nesupărătoare pentru nimeni, când îndrep
tând vorba cătră unul, tu în realitate mustri pe un 
altul. Cu chipul acesta, cel certat nu se poate supără, de 
oarece nu te-ai adresat direct lui, în acelaşi timp pe nesim
ţite el va primi doctoria indreptărei ce i-ai aplicat-o.

Priveşte acum, deci, cu câtă înţelepciune face el 
aceasta, şi în ce timp potrivit. In adevăr, că după ce 
zice: „şi purtarea de grijă a trupului să nu o  
faceţi spre pofte“, de îndată aduce vorba de aceasta, 
ea sa nu se pară că vorbeşte aici de cei cari mustrau 
pe ceilalţi şi porondau ca să mănânce orice. Partea cea 
slaba şi bolnavă totdeauna are nevoie de o mai mare 
îngrijire, şi de aceia apostolul deodată se adresază cătrâ- 
cel mai tare, zicând astfeliu: „iară pe cei slab întru 
credinţă^. Ai văzut întâia rană ce o cauzază celui 
slab? căci zicând „pe cel slab“t prin aceasta arata  
ca acela este bolnav. Apoi îi aplică şi a doua rană, 
zicând: ,,primiţi-]", arătând prin aceasta că el are ne
voie de o mare îngrijire, ceiace este semnul celei mai 
grozave boale. „Nu întru îndoirea gândurilor", 
zice. lată aici şi a  treia rană aplicată, căci arată că’pă
catul aceluia este atât de greu, încât chiar şi cei ce n’au
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păcătuit Ia feliu cu el. şi n’au avut nici-o îm părtăşire 
cu el, afară de prietenie, şi aceştia, zic, sunt siliţi să 
primiască a se ocupa cu îndreptarea aceluia, Iară a sta 
la îndoială. Ai văzut, deci, cum el converzând cu. aceştia, 
în realitate mustră tocmai pe aceia pe nesimţite, şi fără 
a se arătă greoiu? Apoi pu nandu-i pe amândoi în pa
ralel, pe unul cu laude, iară pe celalalt cu. vinovăţiile 
lui, zice: „Că unul crede că va mancă toate“ 
(Vers. 2), lăudându-1 şi făcând u-1 cunoscut tuturor pentru 
credinţa lui, „iară cel s lab , zice, legumi mănâncă", 
cu care vorbe huleşte pe al doilea pentru slăbacîunea lui.

După aceia, fiindcă a aplicat acestuia cea de pe 
urm ă rană, iarăşi îl mângâie, zicând: „Cel Ce m ă
nâncă pre cel ce nu mănâncă, să  nu’l defăimeze” 
(Vers. 3). Nu a zis: «să’l lese în pace», nu a zis: «să 
riu’l învinovăţească», nu a zis: «sa nu’l îndrepteze», ci 
„Să nu’l defaim e'V adecă să nu’l dispreţuiască, a ră 
tând prin aceasta că ceiace dânşii făceau, era mai mult 
vrednic de ris. Dară nu tot aşa zice şi de ceilalţi, ci 
„iară  cel ce nu m ănâncă pro cel ce m ânâncă 
să  n u ’l O S â n d ia s c ă Dupre cum cei mai desăvârşiţi 
defăimau pe ceilalţi ca slabi în credinţă şi puţini credin
cioşi, ea vicleni, falşi şi ludaizând încă, deşi se dau de 
creştini, tot aşâ şi aceştia Ia rândul lor osândiau pe cei 
dintâi ca călcători ai legei, sau ca unia ce credeau 
pântecelui, dintre carii erau mulţi şi dintre etnici. De 
aceia a  şi adaos apostolul: „că Dumnezeu l-a  prim it 
p re  dânsul“ . Când a fost vorba însă de cei slabi, el 
n ’a zis aşâ — deşi a fi defăimat de cel ce mânâncă, este 
fapta unui rob al pântecelui, pe când a  fl osândit de 
cel ce nu mânâncă, este fapta unui puţin credincios,— 
ci le-a pus una în locul celeilalte, arătând că a fl defăimat, 
nu numai nu este demn şi cuviincios, ci încă e cu putinţa 
Ca cel ce defaimă să fie şi el defaimat. «Dară, zice, oare 
şi eu osândesc pe unul ca acela? Nicidecum». De aceia 
a şi adaos: „Că Dumnezeu l-a  prim it pre dânsul“ . 
«Deci, de ce vorbeşti cu el despre lege, ca şi cum ar 
fi călcat-o? „Că Dumnezeu l-a prim it pre dânsul“ , 
adecă, că Dumnezeu a arătat charul său cel negrăit 
cătră dânsul, şi prin urmare l-a scăpat de orice învi
novăţire.
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Apoi iarăşi se adresează celui tare în cred in ia:
,-;Tu cine eşti care judeci pre sluga străină'?11 
(Vers. 4). De unde se învederează că şi aceia osândiau, 
iară nu numai defăimau. „Domnului său stă sau 
c a d e “j zice. Iată aici şi o alta rană aplicată celui slab 
în credinţă. Şi s’a r părea, la prima vedere, că revolta 
apostolului este îndreptată asupra celui tare în credinţă, 
pe când observându-se bine, se poate vedea că el se 
atinge şi aici tot de cel slab, căci zicând: ,,şi va sta11 
arata  prin aceasta că acela s’a clătinat deja în credinţă, 
câ are nevoie de o mare băgare de seamă, şi încă de 
o aşâ îngrijire, încât este nevoie de a chemă în ajutoriu 
pe Dumnezeu. ,,Că puternic este Dumnezeu, zice, 
a’l pune pre dânsul să steâ“, — ceiace noi vorbim 
numai de cei foarte bolnavi şi foarte descurajaţi în 
acelaşi timp.

Ca să nu se desnădăjduiască acela, priveşte cum 
apostolul ii numeşte slugă, deşi este slăbit în credinţă, 
zicând: „Tu cine eşti, care judeci pre sluga 
S tră in ă?14. Dară iată că şi aici se atinge pe nesimţite 
tot de cel slab, căci pare că zice: «eu n’ain poroncit 
de a nu osîndi, numai pentru că a  osindi nu este cu
viincios, ci şi pentru aceia că el este slugă străină, adecă 
nu a  ta, ci a lui Dumnezeu». După aceia mângâind u-1 
din nou, el n-a zis: «că cade», dară ce? ,,Că Domnului 
să u Stă sau cade“, adecă, fie aceasta, fie aceia, amân
două sunt in interesul stăpânului, căci şi paşuba acolo 
se îndreaptă — dacă cade, precum şi câştigul -  dacă el 
stă. Toate acestea, dacă noi nu le vom cercetă cu cea 
mai mare exactitate, şi nu vom luă în băgare de seama 
scopul lui Pa vel, care voia de a nu l mustră pe aceia 
mai ’nainte de timpul potrivit, a r trebui să ne facă a 
crede că erau foarte nedemne de îngrijirea cuvenită 
creştinilor. Insă, dupre cum spun totdeauna, noi trebuie 
a  cercetă scopul cu care au fost zise expresiunile de 
mai sus, subiectul despre care vorbeşte, şi ce voieşte a 
reuşi vorbind acestea. Spunând aceste vorbe, el nu le-a 
aruncat aşa cum s’ar brodi. «Dacă Dumnezeu, zice, care 
sufere paguba, şi nu face nimic până acum, apoi cum 
nu vei fi tu necuviincios şi curios peste măsură, dacă 
îl năcăjeşti pc acela şi’l înăduşi cu vorbele tale?».
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„Că unul judecă zi preste zi '), iară altul 
judecă în toate zilele" (Vers. 5). Aici mi se pare că 
în tr’un mod foarte liniştit face aluziune şi despre post. 
Căci eră. natural ca dintre cei ce postiau să judece şi 
să critice încontinuu pe cei ce nu postiau, precum de 
asemenea eră iarăşi natural ca în obsorvaţiunile lor 
unia să se depărteze de mâncări în anumite zile, şi 
iarăşi în anumite zile să se îndulciască din ele. De aceia 
şi zice: „Fiecare întru a sa m in te  săseadevereze“, 
aşâ că prin aceste cuvinte el a împrăştiat şi frica ceîor 
ce observau şi făceau deosebire între zilele de post şi 
cele slobode, căci spune că faptul este indiferent, în acelaşi 
timp doboară şi iubirea de ceartă a celor ce se aruncau 
cu furie asupra lor, căci li arată că nu este un tapt 
im portant de a năcăji pe aceia în tr’una asupra unor 
astfeliu de chestiuni, nu pentru că faptul in sine n’a r fi 
fost de condamnat, ci pentru că nu eră timpul potrivit, 
şi pentru că erau de curând intraţi în credinţă. Fiindcă 
iata de pildă cu câtă graba scrie Colosenilor asupra 
acestei chestiuni, poroncindu-li: „Vedeţi, S& nu vă 
fure pre voi cinevâ cu filosofia, şi cu înşelăciune: 
deşartă, dupre predania oamenilor, dupre stihiile 
lumei, şi nu dupre Christos” (Colos, 2, 8), şi iarăşi: 
„Nimeni să nu vă judece pre voi pentru mân
care sau băutură“ (ib. vers. 16), şi iarăşi: „Nimeni 
pre voi să nu vă arnăgiască11 (ib. vers. 18). De- 
asemenea şi Galatenilor scriindu-li, cere dela dânşii cu 
multă scumpătate filosofie şi perfecţiune în lucruri de 
acestea. Aici însă, el nu întrebuinţează tot acelaşi ton, 
fiindcă credinţa de-abiâ eră sădită printre dânşii.

Aşă dară, nu în toate şi peste tot locul noi trebuie 
să atragem spre noi pasajul „Fiecare întru a sa 
minte să se adevereze“, căutând a ne apărâ cu el, 
căci când e vorba, de dogme, ascultă-1 tot pe Paveî ce 
spune: „Oricine de vă va binevesti (evangheliză)

‘) Notă. T raducerea rom ână din ediţia de Buzău este cu to
tul greşită, căci expresiunea din originalul grec r^epav m ţ ’ ’qxitpri-j 
nu înseam nă îi peste zi, ci o zi, şi oiţa mm, (A se vedeâ lexiconul 
g rec la prepoziţia „napi"). Aşâ d ară  traducerea exactă a  acestui 
pasaj a r  f l : ,că unul judecă (alege) o zt, f i  alta nu, iară altul le 
judecă (alege) pe toate". (Trad.).
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vouă afară de ceiace aţi luat, anatema să fie“ 
(Gal. 1, 9), şi iarăşi: „Mă tem ca nu cumva precum 
şearpele a amăgit pc Eva cu vicleşugul său, 
astfeliu să se strice şi cugetele voastre" (ii. Cor. 
11, 3); iară Filippenilor scriindu-li zicea: „Păzj\i~vâ de 
câni, păziţi-vă de lucrătorii cei răi, păzi ţi-vă 
de tăiere" (Filipp. 3, 2). Dară Romanilor, fiindcă nu 
eră. încă timpul de a îndrepta, astfeliu de lucruri, li zice: 
„Fiecare întru a sa minte să se adevereze". 
Căci fiind vorba de post, ei ziceă acestea, pe de-opartc 
spulberând mândria acelora, iară pe de-alta slăbind frica 
acestora „Cel ce socoteşte ziua, Domnului soco
teşte, şi cel ce nu socoteşte ziua, Domnului nu 
socoteşte. Şi cel ce mânâncă, Domnului mânâncă* 
şi cel ce nu mânâncă, Domnului nu mânâncă, 
şi mulţămeşte lui Dumnezeu" (Vers. 6). Ceiace el 
spune aici, astfeliu se explică: «Faptul acesta nu este 
dintre cele principale, căci ceiace se caută este, dacă şi 
cel ce mânâncă ca şi cel ce nu mânâncă, fac aceasta 
pentru Dumnezeu; ceiace se caută este a se şti, dacă 
amândoi sfârşesc prin a muliămi lui Dumnezeu. Şi dacă 
amândoi mulţămesc, apoi nu este vre-o deosebire m are 
între dânşii». Dară tu gândeşte-te cum şi aici apostolul 
pe nesimţiţe biciueşte pe cei ce Iudaîzau, adecă intro
duceau obiceiuri Iudaice in religiunea creştină. «Dacă. 
ceiace se caută, zice, aceasta este, adecă de a muîţăinl 
lui Dumnezeu, apoi atunci faptul este in-vederat, că cel 
ce mânâncă, acesta este care mulţămeşte lui Dumnezeu, 
iară nu cel ce nu mânâncă. Căci cum poate mulţami 
lui Dumnezeu acesta, urmând încă a păzi legea?» — ceiace 
şi Galatenilor ziceâ: „Cei ce \oiţi să vă îndreptaţi 
prin lege, din char aţi căzut" (Gal. 5, 4}. Aici însă, 
deşi Iasă a  se înţelege acest lucru, totuşi nu’l scoate pe 
faţă tocmai aşâ, că încă nu eră timpul potrivit, ci rabdă; 
iară prin pasajul următoriu li deschide câte puţin uşa, 
spre a întrevedeă aceasta: „Că nimeni din noi lui-şi 
viază, şi nimeni lui-şi moare, că de viem, Dom
nului viem, şi de murim, Domnului murim" 
(Vers. 7. 8), cu care ocazie mai lămurit li-a învederat 
aceasta. «Cel ce -viază în lege, zice, adecă cel ce trăieşte



412 OMILIA XXV I

după prescripţiunile legei, cum poate viâ l'n Christos ?». 
Şi nu numai aceasta o pregăteşte el prin pasajele de 
mai sus, ci încă şi stăpâneşte pc cel ce s’a r fi grăbit 
la îndreptarea acelora, şi îl convinge de a îngădui încă, 
arătând că. este cu neputinţă ca Dumnezeu sa’i dispre
ţuiască, şi la timpul potrivit se vor îndreptă.

Dară ce înseamnă: „Că nim erii d in  noi lu i-şi 
viază"1 ? Adecă, că . nu suntem slobozi, că avem pe stă
pânul care voieşte ca noi să viem, iară nu sa mu
rim, şi că m tr’ânsul amândouă acestea mai mult noue 
ni folosesc. Prin acestea ni arată, că ‘el mai mult se 
îngrijaşte de noi, şi că viaţa noastră el o consideră ca 
bogăţie a sa, iară moartea ca pagubă. Noi nu murim 
noue numai, ci şi stăpânului, daca poate murim. Sub 
numele de moarte apostolul vorbeşte şi înţelege aici nu. 
moartea trupească, ci moartea duchovniceasca, moar
tea cea din credinţă.

Eră deajuns, deci, ca şi aceasta sa ne convingă că 
Christos se îngrijaşte de noi, că dacă noi viem, lui viem, 
şi că tot lui murim, dacă murim, — însă apostolul nu 
se mulţămeşte numai cu atâta, ci mai adaoge şi altceva. 
In adevăr, că după ce zice: ,,Deci, sau de viem, sau 
de m u rim , ai D o m n u lu i suntem11, şi după ce trece 
dela acea moarte la moartea naturală, ca nu eumvâ să 
Inăspriască vorba, apostolul ni dă şi o altă dovadă de în
grijirea cea mare a  lui Christos pentru noi. Şi care e 
acea dovadă? „Că spre aceasta Christos, zice, şi 
a murit, şi a înviat, şi a vieţuit, ca să stăpâ- 
ni;iscă şi pre cei morţi, şi pre cei vii“ (Vers. 9). 
Aşâ că şi aceasta convingă-te, că el se îngrijaşte de 
mântuirea şi îndreptarea noastră. Dacă nu a r fi avut 
o astfeliu de îngrijire, apoi atunci care erâ nevoia în- 
trupărei şi a iconomiei lui ? Deci, cel ce a pus atâta sir- 
guinţă ca noi să devenim ai lui, încât a luat până şi 
chip de rob, şi a m urit pentru noi, apoi oare el să ne 
dispreţuiască după ce am devenit ai lui? Nu este cu pu
tinţă, căci nu ar fi preferai; el de a pătimi atâtea în za
dar, iară lucrul său sa răm ână fără.scop.

„Că spre aceasta, zice, Christos şi a murit“, 
ca şi cum a r  zice cineva: «cutare nu a r ’suferi ca să 
dispreţuiască pe slugă, că se îngrijaşte de punga sa». 
Şi încă nu iubim noi banii atât de mult, pe cât ae mult
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ne iubeşte el, şi se îngrijaşte de mântuirea noastră- 
Deci, nu bani, ci sângele şău l-a dat pentru noi, şi de 
aceia nu a r suferi ca să fim dispreţuiţi noi, pentru cari 
a vărsat sângele său, şi ni-a pregătit atâta cinste. Pri- 
veişte apoi şi puterea lui, cât de mare şi negrăita este, 
dupre cum arată apostolul: „C ă spre aceasta, zice» 
a murit şi a înviat, ca să stăpânească şi pre 
cei morţi şi pre cei vii14, iară mai sus: „sau, de 
viem, sau de murim, ai Domnului suntem41, a î  
văzut stăpânire nemărginită? Ai văzut putere nebiruită? 
Ai văzut îngrijire desăvârşită? «Să nu’mi spui, zice, de 
cei ce vieţuiesc, căci el se îngrijaşte şi de cei m orţi; 
iară dacă se îngrijaşte de cei morţi, apoi este invederat 
că se îngijaşte şi ele cei vii». Deci, nimic n'a trecut cu 
vederea despre această stăpânire a sa; el şi-a rezer
vat lui’şi drepturi mai m ari decât au oamenii, şi pe 
lângă toate celelalte încă, să şi îngrijaşte mai ’nainte 
de noi. In adevăr, că un om oarecare depune bani, şi 
pentru aceasta foarte mult rabdă pe slugă, — dară el 
prin moartea sa a omorît moartea, şi de sigur că nu 
a r suferi, ca cel rescumpărat cu un asemenea preţ, şi 
a căruia stăpânire a câştigat-o cu atâta sirguinţă şi în
grijire, - nu a r puteâ răbda, zic, ca acela să fie dispre
ţuit, şi mântuirea lui să nu se şocotiască întru nimic. 
Acestea le zice apostolul, ca să ruşineze pe cel ce Iu- 
daiză, adecă pe cel ce ţineă încă la obiceiurile iudaice, şi 
să’l facă de a’şi aminti de măreţia binefacerei câştigate, 
câci a înviat fiind mort, şi fiindcă dela lege n-a câş
tigat nimic, — aşâ că a r fi cea mai de pe urmă nerecu
noştinţa de a se întoarce iarăşi le lege, părăsind pe cel 
ce a arătat atâta dragoste pentru ei.

Deci, după ce l-a certat îndeajuns, iarăşi îl înalţă, 
zicând: „Dară tu, de ce judeci pe fratele tău, 
sau tu, de ce defăimezi pe fratele tău?11 (Vers.io). 
Şi s’a r părea că prin aceste vorbe el ii egalează oare
cum, însă din cele vorbite mai la vale arată că este o 
mare deosebire intre dânşii. Mai ’ntâi prin denumirea 
de „frate11 doboară cearta, după aceia apoi şi prin 
amintirea acelei zile înfricoşate, căci după ce zice: })sa u
de ce defăimezi pe fratele tău?“ a adaos imediat: 
„Că toţi vom sta înaintea judecăţei lui Christos". 
Şi aici s’a r părea că ceartă pe cel mai desăvârşit zicând
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acestea, în realitate însă zguduie cugetul col ui ce I udai za, 
nu numai ruşinându-1 cu binefacerile câştigate, cj şj înfri
coşând u-1 cu pedeapsa viitoare. „Că toţi, zice, vom 
sta înaintea judccăţei lui Christos. Pentru că scris 
este: viu sunt eu,’ zice Domnul, că mie se va 
piecâ tot genunchiul, şi toată limba se va măr
turisi iui Dumnezeu'1 (Vers. 11), şi mai departe: 
„Deci dară, fiecare din noi de sine îşi va da 
seamă- înaintea lui Dumnezeu11 (Vers. 12). Ai vă
zut cum iarăşi zguduie cugetul celui ce Iudaiză, deşi 
se părea că’l mustră pe celalalt ? Căci el aici aceasta 
lasă a se înţelege, ca şi cum pare că a r fi zis: «şi ce’ţi 
pasă ţie de el ? Nu cumva poate vei fi tu pedepsit pen
tru  dansul?». Dară n’a spus tocmai aşa, ci m aieu blăn- 
deiă: „Că toţi vom sta, zice, înaintea judecăţei 
iui Christos” şi „Fiecare din noi de sine îşi va 
da seamă înaintea lui Dumnezeu11. El introduce 
aici şi pe prorocul care mărturiseşte de supunerea 
tuturor lui Dumnezeu, şj încă o supunere nemărgi
nită; introduce deasernenea şi pre cei din legea veche, 
şi cu un cuvânt pre toţi oamenii fără deosebire. El 
n’a spus sim plu: «fiecare se va închină lui», ci „Se 
va mărturisi11, aderă v ad ă  seamă de cele făcute. Aşâ 
dară  fii cu frică văzând pe stăpânul obştesc şezând pre 
scaun la judecată, şi nu tfaşia şi împărţi biserica, ru 
pând şi îmbucăţind’charui, şi alergând la lege, căci şi 
legea este a  lui. Şi ce spuiu eu de lege,' când şi cei din 
lege, ca şi cei dinainte ac lege sunt tot ai lui. Şi nu nu
mai legea te va face respunzătoriu, ci şi Christos te va 
face pe tine respunzătoriu, ca şi pe întreaga suflare 
omenească». Ai văzut cum a muiat frica de lege? Apoi 
ca să nu se pară ca el întradins infricoşază spunând 
acestea, ci, că mai mult din continuitatea ideei a ajuns 
aici, iarăşi se agaţă de acelaşi subiect, zicând: „Deci, 
mai mult să nu judecăm unii pre alţii, ci aceasta 
mai vârtos să judecaţi, ca să nu puneţi îm
piedecare fratelui sau sminteală11 (Vers. 13). Dară 
aceste vorbe nu se pot atribui mai mult unuia decât 
celuilalt, şi de aceia se pot atribui amândurora, şi celui 
desăvârşit care se scanda li za ză la observările mânca-
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riior, şi celui nedesăvârşit, oare dă motiv de nemulţă- 
mire, şi’şi atrage mustrări grele.

l) Tu, acum te gândeşte câtă pedeapsă vom prim i 
noi, cari scandilizăm pe alţii fără nici un motiv. Dacă. 
chiar acolo, unde faptul săvârşit eră, ceva nelegiuit., şi 
totuşi apostolul a împiedecat de a face aceasta — pen
tru că nu era încă timpul favorabil de a’i c e r tă —ca
astfeliu să nu se scandalizeze fratele, şi să nu se îm
piedece în credinţa lui, — dară încă când noi scandali
zăm pe alţii fără scop de îndreptare, apoi de ce pe
deapsă nu vom fi vrednici oare? Daca a nu mântui pe
un altul este o crimă, —iară aceasta ni-o ara tă  cel ce 
a ascuns în pământ talantul încredinţat lui, — dară încă 
a şi scandalizâ? «Dară ce? zici tu; dară dacă el, fiind 
slab, se scandalizază dela sine?» Apoi tocmai pentru 
aceasta, dacă tu ai fi drept, ai suferi. Dacă el a r  n tare, 
nu a r aveâ nevoie de o astfeliu de îngrijire; dară acum 
când este şi nedesăvârşit, are nevoie de o mare îngri
jire din partea ta.

Deci, să procurăm o astfeliu de îngrijire fratelui 
nostru, şi să’i suferim lipsurile lui. Noi nu vom dâ 
scama numai de propriile noastre rele, ci şi de acelea 
prin. cari am scandalizat pre alţii. Deci, daca resp tin
derea de' faptele noastre proprii este destui de grea, 
dară încă când se vor mai adaoge şi de acestea, cum 
ne vom mântui? Să nu credem că dacă am găsi tova
răşi Ia păcate, vom avea vre-o îndreptare; aceasta toc
mai ni va fi ca un adaos )a pedeapsă, căci şi şearpeJe a  
fost pedepsit mai mult decât femeia, precum şi femeia mai 
mult decât bărbatul. Tot aşâ şi Izabela a fost mai greu 
pedepsită decât bărbatul său Ahav, care răpise via vă
duvei, fiindcă ea mrejise acea răpire, şi scandalizase 
pe împărat. Deci, şi tu când te faci cauza pierderei al
tora, mai grozave vei suferi decât acei împiedecaţi şi 
scandalizaţi de tine. A păcătui tu singur nu e tot una 
cu a face şi pe alţii să păcătu iască şi să se piardă, 
pentru care şi zice apostolul: „Nu numai Că fac  
acestea, ci încă şi bine voi esc cu cei ce le fac“ 
(Bom. 1, 32). Aşâ că atunci când vedem pe alţii păcă
tui nd, noi nu numai că să nu’i împingem spre păcat,

') Partea morttlă. Dovada lăm urilă contra celor ce mi cred 
in gheena, zicând câ  nu este gheena. ( Veron).
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ci chiar să’i tragem din prăpastia răutăţei, ca nu cumva 
împreuna cu pierderea lor, să suferim şi noi pedeapsă. 
Să ne aducem aminte necontenit de judecata cea înfri
coşată, de rîul cei de foc, de legăturile cele nedezlegate, 
de întunerecul cel mai dinafară," de scrâşnirea dinţilor, 
de viermele a i  neadormit.

«Dară, zici tu, Dumnezeu este filantrop». Insa aces
tea sunt vorbe, şi după ideia ta, nici bogatul acela, care 
a  trecut cu vederea pre Lazar, nu este pedepsit; nici 
fecioarele cele nebune nu sunt scoase din căm ara cea 
de nuntă; nici cei ce nu hrănesc pe Christos nu se duc 
în focul cel pregătit diavolului; nici cel îmbrăcat în 
haine murdare nu se pierde, legat de mâni şi de pi
cioare; nici cel ce a pretins dela datornicul său o suta 
de dinari, nu va fl predat muncilor; atunci nu este ade
vărat nici ceiace zice pentru preacurvari: „Unde v ie r
m ele lor nu m o a re , şi focul nu se stinge14 (Marc. 
0, 44), ci toate acestea sunt numai ameninţări. «Da! 
zici tu». Şi cum de îndrăzneşti de a pronunţă astfeliu 
de vorbă, şi dela sine ’ţi dai o aşă hotărîre ? Eu, atât 
din cele spuse de Christos, cât şi din cele ce a făcut, 
voiu puteâ să’ţi dovcdesc că este cu totul din contra- 
Dacă lu nu crezi din cele viitoare, cel puţin crede din 
cele petrecute, caci cele petrecute deja şi îndeplinite nu 
mai sunt vorbe şi ameninţări. Cine a trimis în întreaga 
lume potopul, şi a  făcut înecarea acea înfricoşată? Cine 
a  adus prăpădi rea acea grozavă a  întregului neam ome
nesc? Cine după aceasta a slobozit din, ceriu fuigerile 
şi trăsnetele acelea asupra pământului Sodomei? Cine a  
cufundat in mare întreaga arm ată Egiptenească ? Cine 
a  nimicit in pustiu cele şease sute de mii? Cine a ars 
de tot adunarea lui Aviron? Cine a  poroncit pământu
lui să’şi deschidă gura şi sa înghită de vii pre cei ai 
lui Cor6 şi Datan? Cine pc timpul lui David a nimicit 
cât ai clipi din ochi şeaptezeei de mii? Să mai spun 
oare şi de cei pedepsiţi în parte? Ce veţi zice de Cain, 
care a fost predat unei pedepse incontinue? Dară de 
Harmi cel ucis cu pietre cu tot neamul lui? Dară de 
cel ce a pătimit tot aceasta, pentru că adunase lemne 
in ziua Sâmbetei? Să mai spun şi de cei patruzeci de 
copii sfâşiaţi de fiarele sălbatece, şi cari nu s’au bucu
ra t de iertare deşi erau copii fără de minte?

Dacă poate ai voi ca să vezi de acestea petrecân-
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du-se şi după char, gândeşte-te Ia cele ce au pătimit 
Iudeii; cum femeile lor îşi mâncau copiii lor, cum unele 
îi frigiau şi altele îi mâncau; cum Iudeii fiind predaţi 
unei foamete grozave, şi unor rezboaie înfricoşate, toate 
tragediile lor din urmă se acoperise prin nenorocirile 
în cari căzuse de astădată. Cum că toate acestea le-a 
adus asupra ior Christos. ascultă-] pre dânsui, cum le-a 
prorocit mai dinainte, si prin parabole, şi de multe ori 
clar şi fară înconjur. Prin parabole le-a spus aceasta, 
ca de pildă acolo unde zice; „Iară p re  cei ce n’ţiu 
voit să împărăţiască preste dânşii, aduceţi-i în
coace şi-i tăiaţi înaintea mea“ (Luc. 19, 27), şi în 
alt loc prin parabola viei şi a nunţei. Lămurit li vor
beşte în multe locuri, ca de pildă acolo unde zice; 
„Şi vor căcleâ întru ascuţitul săbiei, şi se vor 
duce robi în toate neamurile..., şi pre' pământ 
mâhnire limbilor cu nedumerire, sunet făcând 
marea şi valurile, ia ră  oamenii murind de frică"- 
(Ibid. 21, 24. 25. 26), şi acolo unde zice: ,,Că va fi 
atunci necaz mare, care n’a fost din începutul 
lum ei, şi nici va fi“ (Math. $4, 21). ştiţi apoi cu toţii* 
ce pedeapsă au primit Anania şi Sapfira, pentru că au. 
ase ti sis puţini bani din vînzarea ogorului tor. Dară încă 
nenorocirile zilnice nu le vezi? Nu vezi pre cei ce se to
pesc şi acum de foame? Nu vezi pre cei ce sunt cuceriţi de 
lepră şi de schimonosirea trupului ? Pre cei ce incontinuu 
dăinuiesc în sărăcie, şi pre cei ce pătimesc mii de rele ?

şi cum s’ar puteâ, sau mai bine zis, ce rai iu ne 
a r  fi ca unia să fie pedepsiţi, iară alţii sa nu fie? bacă 
Dumnezeu nu este nedrept — după cum nu es te— apoi 
mi mai încape vorbă că şi tu vei da seamă păcat ui nd ; 
iară dacă el nu pedepseşte fiindcă este filantrop—după 
cum zici tu, — apoi atunci nici pe aceştia nu trebuia 
să’i peciepsiască. Acum insă, tocmai pentru nişte ast
feliu de cuvinte pe cari voi le rostiţi, Dumnezeu pedep
seşte chiar şi aici pe mulţi, pentru ca astfeliu când voi 
nu veţi crede cuvintelor ameninţătoare, cel puţin prin 
pedepsirea faptelor imediat să credeţi. Şi fiindcă nu 
credeţi şi nici nu vă înspăimântă atât d e ’multcele pe
trecute in legea veche, cel puţin cele petrecute cu ge- 
nerafiunile ce se succedează după timp, vor puteâ în
dreptă pe cei trândavi.

27
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«Dară, zici tu, de ce oare el nu pedepseşte aici pe 
fiecare?». Pentru că li acordă un termen de pocăinţă. 
Dc ce nu sunt toţi pedepsiţi aici? Pentru ca nu cumva 
cei mai mulţi să se îndoiască de pronia lui. Câţi tâl
hari au fost aici pe pământ? şi dintre dânşii numai 
unia au fost prinşi şi pedepsiţi, pe când cei mai mulţi 
s-au dus de aici fără să dea samă de faptele lor. Dara 
dacă aceştia răm ân nepedepsiţi, apoi unde este filan
tropia lui Dumnezeu? Al meu este acum a te întreba 
pe tine: daca nimeni nu a r  fi fost pedepsit, ai fl avut 
atunci un cuvânt de îndreptare; dară când unia sunt 
pedepsiţi, iară alţii nu, deşi poate au păcătuit mai 
mult, apoi unde este raţiunea şi dreptatea, ca fiind vi
novaţi de aceleaşi păcate, să nu aibă şi aceiaşi pedeapsă? 
Cum nu s’a r  crede atunci că cei pedepsiţi au fost ne
dreptăţiţi ? De ce nu sunt pedepsiţi toţi aici pe pământ ? 
Ascultă chiar pe Christos ce spune despre acei optspre
zece cari au fost ucişi sub dărâmăturile turnului din 
Siloâm, şi de cari se mirau cei de pe lângă dânsul: 
„Vi se p a re  că aceştia mai greşiţi au  fost de
c â t toţi oam enii cari locuiau în ierusalim ? Nu! 

' ci zic v o u ă : că de nu !vă veţi pocăi, toţi aşâ 
veţi pieri“ . (Lucă 13, 4. 5), sfătuindu-ne prin aceasta 
de a  nu ne încuraja, câ în timp ce alţii sunt pedepsiţi, 
noi, deşi am  păcătuit mult, totuşi vom scăpă fară pe
deapsă. Dacă nu ne vom schimbă, de sigur că vom fi 
pedepsiţi.

«Şi cum vom fi pedepsiţi acolo pentru vecie, zici 
tu, pe când noi aici pe păm ânt am păcătuit pe un timp 
scurt. Cum se poate ca un om care a săvârşit un omor 
in clipeala ochiului, să fie pedepsit la o osândă veş
nică? D ară Dumnezeu nu face aceasta» zici tu. Insă pe 
paraliticul acela, cum de l-a ţinut treizeci şi opt de 
ani într’o aşâ osândă greâ ? Cum ca l-a pedepsit pentru 
păcatele lui, ascultă ce’i zice Christos: „Iată te-ai fă
cut sănătos, dară de acum să nu mai greşeşti" 
(loan 5, 14). «Dară, zici tu, a  luat deslegare». Da, însă 
acolo nu se vor petrece tot aşâ lucrurile; şi cum că 
acolo pedeapsa nu va aveâ sfârşit niciodată, ascultă-l 
ce zice: „Viermile lor nu se va sfârşi (nu moare) 
şi focul nu se v a  stinge" (Marc.. 9,’ 44), şi ia răşi: 
„Şi se vor duce aceştia în viaţa veşnică, iară
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aceia în osânda cea veşnică" (Math. 25 , 46). Deci, 
dacă este viaţă veşnică, este în acelaşi timp şi osândă 
veşnică. Nu vezi cu câte a ameninţat pe Iudei? Şi oare 
s ’au îndeplinit toate acele ameninţări, sau ca au răm as 
numai vorbe goale? „Nu va rămânea, zice, piatră, 
pe piatră", şi oare au rărnas eevâ? „Şi va fi, zice 
atunci necaz mare, care n’a fost din începutul 
luiliei" (Ib. 24, 21), şi oare n’a fost acel năcaz ? Ci
teşte istoria lui losip, şi atunci nu vei puteâ nici sa te 
resufli, numai auzind câte nenorociri au îndurat Iudeii 
atunci !

Acestea le spun nu ca să vă întristez, ci ca să v a  
pun în siguranţă; le vorbesc ca nu cumva amăgindu-vă 
cu de cele zadarnice, să vă fac de a suferi pedepsele 
cele mai grele. De ce nu crezi tu că e drept de a fi 
pedepsit după ce ai păcătuit? Nu ţi-a spus el mai di
nainte toate? Nu te-a ameninţat? Nu te-a ajutat? Nu a  
făcut pentru mântuirea ta mii de fapte? Nu ţi-a dăruit 
baia re naşte rei, şi toate cele mai dinainte ţi le-a iertat ? 
Dară şi după botez oare nu ţi-a dat ajutoriu de a te 
întoarce la dânsul iarăşi prin pocăinţă? Oare chiar şi 
după aceasta nu ţi-a tăcut destul de lesnicioasă calea 
iertarei păcatelor? Ascultă-1 ce a poroncit: ,,De veţi 
ierta oamenilor greşalele lor, ierta-va şi vouă 
tatăl vostru cel ceresc" (Math. 6, 14). Ce’greutate 
are acest fapt? „Mântuiţi pe cel năpăstuit, jude
caţi săracului, şi faccţi dreptate văduvei, şi ve
niţi să ne întrebăm, zice Dom nul; şi de vor fi 
păcatele voastre ca mohorăciunea, ca zăpada 
le voiu albi" (Isaia 1, 17. 18). Ce greutate este de a  
face 'aşa? „Spune tu fără-de-legile tale întâi, ca  
Să te îndreptezi“ (Ib. 43, 26). Aceasta ce greutate 
de îndeplinit are? „Păcatele tale cu milostenie te 
răscum pără" (Daniil 4, 24). Ce oboseală poate fi aici? 
Vameşul acela din evanghelie a zis: „Dumnezeule, 
milostiv fii mie păcătosului" (Luca 18, 13) şi s’a  
pogorît dela templu îndreptat. Ce oboseală mare vom 
avea imitând pe acest vameş? Dacă şi după toate acestea, 
poate că nu voieşti a te convinge că este pedeapsă şi 
osândă, apoi atunci nici diavolul nu va fi pedepsit. „Duce
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ţi-vă, zice. în focul cel veşnic, care este gătit 
diavolului şi îngerilor lui‘£ (Math. .25, 41). Dacă nu 
este 'gheena, apoi nici diavolul nu va fl pedepsit, iară 
dacă el este pedepsit, apoi este învederat ca şi noi vom 
fl pedepsiţi, fiindcă şi noi am călcat poroncile lui Dum
nezeu, deşi nu la feliu cu diavolul. Şi cum nu te sfieşti 
grăind cu atâta îndrăzneală? Căci când tu zici căc i nu 
pedepseşte pentru că este filantrop, dai a înţelege, că 
dacă pedepseşte nu mai este filantrop. Vedeţi ce feliu 
de cuvinte va pune în gură diavolul? Dară ce? Oare 
monachii, cari vieţuiesc prin munţi şi dau dovadă de 
o ne voinţă grea, se vor duce acolo neîncununaţi ? Dacă 
cei răi nu vor fi. pedepsiţi, şi nici nu va fi vre-o răs
plată, a r puteâ să zică cincvâ, cu drept cuvânt, că nici 
cei buni nu vor fl încununaţi. «Da! zici tu ; acefvsta este 
demn de Dumnezeu, ca să fle numai îm părăţia ceriurilor, 
şi nici rlecum gheena». Aşâ dară, dună părerea ta, şi 
curvariul, şi preacurvariul, şi cel ce a tăcut mii <Je rele, 
se vor bucura tot de aceleaşi bunuri ca şi cei ce au arătat 
o viaţă neprihănită şi sfintă; atunci Pa vel şi cu Neron 
vor sta alăturea, sau mai bine zis, şi diavolul va sta 
alăturea cu Pa vel. Dacă nu este gheena, iară înviere 
este, apoi aţunci şi cei răi se vor bucură de aceleaşi 
bunuri ca şi cei buni. Dară cine ar puteâ să spună gro
zăvenii de acestea, fie chiar dintre cei mai smintiţi 
oameni? Mai mult încă: cine chiar dintre demoni a r  
puteă să spună aşâ? Căci -şi demonii mărturisesc că 
este gheena, pentru care şi strigau zicând: „A.i venit 
ca să ne munceşti mai ’nainte de tilnp?“ {Math. 
8, 29). Apoi atunci daca şi demonii mărturisesc acest, 
lucru, cum de tu nu te temi, şi nu trem uri tăgăduind ? 
Cum de nu întrevezi aici pe dascalul tuturor acestor 
rele credinţi? Căci diavolul, care a înşelat pe om din 
înccput, şi cu speranţa de bunuri mai mari i-a luat 
bunurile cari dejâ le avea în mână, tot el este care 
îndeamnă pe om şi acum de a grăi şi a cugetă de 
acestea, ■— şi ele aceia aţiţă pe unia să dispreţuiască şi 
să zică că nu este gheena, ca astfeliu să’i bage în gheena. 
Dara Dumnezeu face cu totul din contra; el a pregătii 
gheena, şi ne-a^ ameninţat cu gheena,- ca astfeliu sa ne 
facă de a nu cădea în ea. Dacă fiind gheena şi diavolul 
te amăgeşte, apoi nefiind, cum a r fl mărturisit de exis
tenţa ei demonii, al căror interes este tocmai de a  lucra
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ca  noi nici să bănuim aşâ ceva, ca astfeliu să devenim 
mai leneşi în fapta bună, şi să cădem cu dânşii în focul 
cel nestins? «Dară cum de au mărturisit atunci exis
tenţa ghecnii ?» zici tu. Pentru că sila ce li sta de faţă 
atunci, eră pentru dânşii nesuferită.

Deci, înţelegând toate acestea, înceteze cei ce vor 
besc aşa, de ’a se amăgi şi pe dânşii, şi pe alţii, fiindcă 
vor da seamă şi de aceste cuvinte, atrăgand u-şi asupra 
lor acele grozăvii, de oarece se încearca de a conrupe 
pe cei mulţi, şi nu irnitează măcar pe barbarii aceia 
(Ninevitenii). Căci barbarii aceia deşi erau mai neexpe- 
rienţi decât toţi oamenii, totuşi de’ndată ce au auzit că  
cetatea lor se va nimici, nu numai că nu s ’au ară ta t 
neerezători, ci au şi început a oftă şi văicărâ, şi a se 
îmbrăcă în sac, şi a ’şi pune cenuşe pe cap, şi nici că  
au  încetat de a face totul, până ce au dămolit mănia 
Iui Dumnezeu. Dară tu, care ai luat atâta experienţă 
■din fapte şi din vorbe, încă dispreţu ieşti cele vorbite? 
Ei bine, vei pătimi cu totul contrar de ce au pătimit 
Nine vi tenii, căci aceia înfricoşând u-se de vorbe numai, 
nu au suferit pedeapsa din fapte, — pe când tu dispre- 
ţuind ameninţarea prin vorbe, vei suferi pedeapsa prin  
fapte. Dacă acum ţi se pare ca un mit acele vorbe, nu 
ţi se va păreâ tot aşâ şi când vei suferi în realitate. Nu 
ai văzut ce a făcut Christos şi aici? Cum din cei doi 
tâlhari ce erau cu dânsul pe cruce, numai pe unul i-a 
băgat în împărăţia ceriurilor, pe când pc celalalt l-a 
trimis in gheena? Şi ce vorbesc eu de tâlhari şi ucigaşii 
de oameni, când el n’a cruţat nici chiar pe a p o s to lu l  
său, care devenise vînzătoriu, ci văzându-1 alergând 
singur în cursă, văzându-1 cum se duceţi singur la spân
zurătoare, l-a lăsat de şi-a luat singur răsplata vînzării,
— căci s’a spânzurat, şi a crăpat în două, iară mărun- 
taele lui au ieşit toate afară. 'I'oate acestea prevăzându-le 
mai dinainte Christos, a  lăsat pe trădătoriu ca să pă
ţi miască totul, şi aceasta ca să te încredinţeze pe tine 
din cele prezente, despre cele viitoare.

Deci, nu vă amăgiţi pe voi înşi-vă încrezându-vă 
diavolului, căci toate cugetările acestea sunt ale lui. 
Dacă şi judecătorii, şi stăpânii, şi dăscălii, şi barbarii 
cinstesc pre cei buni, iară pre cei rai îi pedepsesc, cum 
s ’a r  putea ca cu Dumnezeu să se petreacă din contra, 
şi să se învrednicească aceloraşi bunuri şi cei răi ca şi 
cei buni? Dară atunci cei răi când se vor izbăvi de
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rele? .Astăzi, rând dânşii aşteaptă pedeapsă, când se 
găsesc printre atâtea primejdii, ca de pilda frica de ju 
decători şi de legi, şi cu toate acestea încă nu se depăr
tează de rele, — dară  încă ducându-se de aici fără de 
această frică, şi cu credinţă că nu numai nu voi- cădeâ 
în gheena, ci că. chiar se vor învrednici de împărăţia 
cenuriior ca şi cei buni? Aşâ dară când vor conteni 
aceştia de a face rele ? Aceasta este filantropie ? spune-mi j
— ca cineva să stăruiâsca îri" rele, sa pună premiu răului,! 
să pretindă ca şi cel prudent să se bucure de aceleaşiij 
bunuri ca şi cel desfrânat, cel credincios ca şi cel ne-j! 
cucernic, Pa vel la feliu cu diavolul? Dară oare până;] 
când vom tot bârfi de acestea? De aceia vă rog, ca' 
izbavindu-vă de această nebunie, şi venindu-vă în sim
ţiri, să convingeţi suiletul vostru de a se sfii şi a se 
cutremură, pentru ca astfeliu să vă izbăviţi şi de gheena 
viitoare, vieţuind aici cu prudenţă, în acelaşi timp să 
vă învredniciţi şi de bunurile viitoare făgăduite noue. 
Cărora fie c a ’ cu toţii să ne învrednicim, prin charul 
şi filantropia Domnului nostru lisus Christos, prin care 
şi cu care se cuvine slava Tatălui şi Sf. Duch, în vecii 
vecilor. Amin.

O M I L I A  X X V I I

„Ştiu şj bine adeverit sunt în Christos lisus, 
că nimic nu este spurcat prin sine, fără numai 
celui ce i se pare a  fi ceva spurcat, aceîuia 
este spurcat". (Cap. 14, 14).

După ce mai întâi a certat pe cel ce judecă pe 
fratele sau, şi prin această certare l’a făcut să se depăr
teze de asemenea abatere, la urină se pronunţă şi asupra 
dogmei în sine, şi povăţuind pre cel mai slab, arată şi 
aici o m are blândeţă. Căci el nu zice, că cel ce judecă 
pe altul asupra mâncărei, va da seamă, sau câ va pă
timi aîtcevă de acest feliu, ci numai că slăbeşte frica 
de faptul mâncărei, ca astfeliu mai uşor să’l convingă 
de cele grăite de el, şi zice: „Ştiu şi bine adeverit 
sunt". Şi ca să nu zică cineva dintre necredincioşi: «şi
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ce ne importă pre noi, dacă tu eşti bine adeverit? nici 
nu eşti tu destoinic de a înlocui o lege atât. de veche, 
şi prorociile cele venite de sus«,— priveşte cum el adaoge 
imediat: „în Christos lisus'1, adecă că de acolo am 
luat, dela dânsul am aflat aceasta, şi prin urmare ceiace 
eu spun nu este o hotărîre a  cugetării omeneşti. Bară 
ce ştii şi eşti bine adeverit? spune’mi. „Că nimic nu 
este spurcat prin sine" zice; adecă din natura sa 
nimic nu este spurcat, ci aceasta vine din *iatenţiunea, 
celui ce se apropie de acel lucru; numai aceluia i se 
pare ca este spurcat, nu însă şi tuturor celorlalţi. Deci, 
de ce nu îndreptezi pre fratele tău, ca să nu considere 
de spurcat acel lucru? De ce nu'l depărtezi deîa acest 
obiceiu, şi dela această credinţă, cu toată sirguinţa ta, 
ca astfeliu să nu facă acel lucru spurcat ? «Ma tem, zici 
tu, ca nu eunivâ să’l supăr». De aceia tocmai a şi adaos 
apostolul: „Iară de se mâhneşte fratele tău pentru 
bucate, iată n u  umbli dupre dragoste" (Vers. 15). 
Ai văzut cum şi l-a apropiat pre cel slab, arătând că 
el a făcut atâta vorba de acela, pentru ca nu numai să 
nu fie mâhnit, dară nici să îndrăzniască cineva de a’i po- 
ronci în privinţa celor ce’i sunt lui de trebuinţa, ci dacă 
se poate să’l atragă mai mult cu îngăduinţa, ’ sau mai 
bine zis, cu iertarea şi cu dragostea. Şi nici după, ce 
i-a liniştit frica, apostolul nu’l trage cu sila, ci’l lasă a  
fi stăpân pe dânsul singur, pentru că nu e tot una: dc 
a trage cu sila pe cineva dela mâncări, şi de a’l mâhni 
prin asemenea siluire. Ai văzut câtă sirguinţă pune el 
pentru dragoste ? — fiindcă numai ea este în stare de a 
reuşi în totul. De aceia el li pretinde aici şi mai mult 
încă cevă, căci nu zice numai că nu trebuie de a ’i trage 
cu deasila dela mâncări, ci că dacă trebuie de a şi 
consimţi la aceasta, apoi nici atunci să nu zăboviască 
a o face.

De aceia a  şi adaos, zicând: „Nu pierde CU buca
tele tale pre acela, pentru care Christos a murit“ , 
adecă: «nici în tr’atâta nu crezi .vrednic pe fratele tău, 
ca măcar prin depărtarea de bucate şă’i ajuţi la mân
tuirea lui? Christos nu s’a dat înlături pentru dânsul 
nici de a se face rob, şi nici chiar de a muri pentru 
el; — şi tu nu dispreţuieşti nici măcar bucatele, pentru 
ca să’l păstrezi in credinţă? Deşi nu era ca Christos
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să’i câştige deodată pre toţi, ca toate acestea el pentru 
toţi a murit, împlinindu-şi lucrul său. Tu însă, ştiind că 
prin mâncări îl sminteşti în cele mai mari, încă te cerţi 
cu el? Pre cel iubit de Christos şi atât de important 
înaintea lui, tu îl crezi atât de dispreţuit? Pre cel ce 
dânsul î-a iubit, tu ÎI disp reţii ieşti ? Christos a murit nu 
nu numai pentru cel slab, ci şi pentru duşmani:; — dară 
tu nu te depărtezi nici de bucate pentru cel slab ? Christos 
a dat dovadă de săvârşirea lucrului celui mai mare, şi 
tu nu dai dovada nici de cel mai mic ? — deşi Christos 
este stăpânul nostru al tuturor, iară tu eşti irate cu 
acela pe care’l cerţi». Aceste cuvinte sunt deajuns spre 
a atinge pe unul ca acesta, căci îl arată, că este mic de 
suflet, că s’a  bucurat de bunuri m ari din partea lui 
Dumnezeu, şi cu toate acestea el no’i înapoieşte nici pe 
cele mici.

„Să nu se huliască dară lucrul vostru cel 
b u n ; că nu este împărăţia lui Dumnezeu mân
care şi băutură" (Vers. 16. 17). «Lucrul cel bun» el 
numeşte aici sau credinţa, sau nădejdea viitoare a lup
telor de aici, sau evsevia (cucernicia) cea desăvârşită. «N u 
numai că pe fratele tău, zice, nu’l foloseşti cu nimic prin 
asemenea dispute, ci faci încă de a se huli însăşi cre
dinţa şi charui lui Dumnezeu. Căci când este luptă, când 
tu te cerţi cu altul, când îl mâhneşti, când desbini bise
rica, când iai în bătae de joc pe fratele tău, şi eşti de 
nesuferit lui, atunci şi cei aeafară (etnicii) hulesc, — aşa 
că nu numai că n’ai câştigat de aici nimic, ci chiar ai 
pierdut totul. Lucrul vostru cel bun est dragostea, iubirea 
de fraţi, unirea, legătura dintre voi; este de a vieţui cu 
pace şi blândeţă».

Apoi iarăşi dămolind frica unuia şi disputa celuilalt, 
zice: „Că nu este împărăţia lui Dumnezeu m ân
care şi băutură". Nu cumva prin acestea vom deveni 
noi lăudaţi şi cinstiţi ? ceia ce spune şi aiurea zicând: 
, Nici de vom rnâncâ, ni prisoseşte, nici de nu 
vom mancă, ni lipseşte" (I. Cor. 8, 8). Şi nici nu 
mai are nevoie de altă argumentaţie, ci se mărgineşte 
numai în hotărîrea dată. Ceiace el spune aici, aceasta 
înseamnă: «Nu cumva oare dacă mănânci, apoi aceasta 
are a te băgă în îm părăţia ceri urilor?» De aceia îi şi 
înfrunteaza pe dânşii, ca unia ce cugetau lucruri mari,
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căci nil spune numai de mâncare, ci şi de băutură. Deci 
cari sunt acelea ce ne bagă în împărăţia cer jurilor ?

Dreptate, şi pace, şi bucurie întru Duchul sfînt“ , 
adecă viaţa virtuoasă, pace cătră frate, pe când cearta 
este aceia ce se împotriveşte tuturor acestora. Acestea 
apostolul nu le spune numai unuia, ci la amândoi, fiindcă 
a  avut timpul de a vorbi şi cătră fiecare în parte. Apoi, 
fiindcă a vorbit de pace şi bucurie, şi fiindcă atât pacea 
cât şi bucuria pot fi şi în lucruri rele, de aceia a adaos 
imediat: „întru Duchul sfînt“. Astfeliu, deci, cel ce 
pierde pe fratele său, în acelaşi timp a resturnat şî 
pacea, şi bucuria a nedreptăţit-o, ba incâ a făcut mai 
mult decât cel ce răpeşte banii cuiva. Dară ceia ce este 
mai rău, că altul a mântuit pe acela, pe când tu îl 
nedreptăţeşti şi’l pierzi. Deci, când pe acestea nu le 
introduce mâncarea şi nici perfecţiunea părută, ci tocmai 
cele cari le restoarnă pe acelea sunt cari le întroduce, 
apoi cum nu trebuie de a dispreţ ui cele mici, ea astfeliu 
să se întăriască cele mari? După aceia, fiindcă din cauza 
slavei celei deşarte s’a îmtâmplat ca acela să m ustre 
pe fratele său, adaoge zicând: „Că cel ce întru acestea 
slujaşte lui Christes, bine piăcut este Iui Dum
nezeu şi ales la  oameni" (Vers. 18), adeca: «nu 
atâta te vor admira oamenii pentru prefecţiunea ta, cât 
te vor admirâ cu toţii pentru pace şi concordie, fiindcă 
de bunul acesta toţi se vor bucura, pe când de celalalt 
nicî-unul.

„Deci, cele ce sunt ale pâcei să le urmăm, 
şi cele ce sunt spre zidirea unu-altuia“ (Vers. 
19). întâi se adresază aceluia sfătuindu-1 ca să fie paşnic, 
iară al doilea acestuia ca să nu surpe pe fratele său ; 
cu toate acestea le-a făcut pe amândouă comune prin 
expresiunea ,,unu-altuia“, arătând că fără pace nu 
este uşor de a zidi.

„Pentru mâncare nu strică lucrul lui Dum
nezeu" (Vers. 20). Prin exprexiunea „lucrul lui Dum
nezeu" el numeşte mântuirea fratelui, cu care ocazie 
apostolul mai mult întinde frica, arătând că unul ca 
acesta face cu totul din contra de ceiace voieşte să 
facă. «Nu numai că nu zideşti, zice, ceiace crezi că zi
deşti, dară încă dărîmi, şi nu o zidire (clădire) omenească, 
ci a lui Dumnezeu, şi ilu pentru vre un lucru mare, ci
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pentru ceva cu totul nebăgat în seamă şi de dispreţuit: 
„Pentru mâncare1' zice. După aceia ca nu cumva 
asemenea concesiuni să întăriască pe cel mai slab în 
ideia lui cea rea, din nou dogmatiseşte despre aceasta, 
zicând: „Că toate sunt curate; ci rău este omului 
celui ce prin sminteală rnânâncă", adecă celui ce 
mănâncă cu cuget rău. Astfeliu că chiar de l-ai sili să 
mănânce, de aici nu ai nici un folos, căci nu a mânca 
face pe ceva necurat, ci numai părerea cu care mânâncă. 
Dacă pe aceia n’ai îndreptat-o, totul ai făcut în zădar, 
ba înca ai şi vătăm at; căci nu este tot u n a : de a crede 
ceva necurat, şi apoi cu această credinţă a gusta din 
acel lucru necurat. Deci, în cazul de faţă ai păcătuit 
îndoit: întâi că ai întins prejudiţiul aceluia prin ceartă, 
şi al doilea că l-ai făcut de a  gustă din lucru necurat. 
Aşâ dară, până ce nu’l vei convinge, sa nu’l sileşti.

„Bine este a nu mâncâ carne, nici a beâ 
vin, nici de care fratele tău se sminteşte, sau 
se poticneşte, sau se slăbeşte1' (Vers. 21.).' Aici el 
iarăşi cere ceiace este mai mult, adecă nu numai de 
a  nu’l sili, ci chiar de a-i face concesiuni, căci şi apos
tolul a tăcut aşă de multeori, ca de pildă atunci când 
a tăiat împrejur pe Timotheiu, când şi-a ras capul, când 
jărtfiâ jărtfa acea Iudaică. Şi nu zice «să nu mănânci 
carne», ca să nu facă pe cel slab mai trândav, ci vorbeşte 
aici şi spune ca o părere a  sa, zicând: „Bine este a 
nu m âncâ carne“. «Şi ce spun eu de-carne? zice; 
chiar şi de vin, şi de orice alta care scandalizează pe 
altul, depărtează-te, căci nimic nu este egal cu mân
tuirea fratelui tău». Aceasta ni-a dovedit-o şi Christos, 
care s’a  pogorît din ceriu, şi a suferit totul pentru noi. 
Acum tu gandeşte-te cum se atinge şi de acela, zicând: 
„nici de care se sminteşte, sau se poticneşte"',
ca şi cum pare că a r  fi zis: «să nu’rni spui că ceiace 
el face este iară rezon, ci că poţi reuşi. Căci el are drept 
îndeajuns dc a  fi ajutat în slăbăciunea sa, iară tu de 
aici nu ai nici o vătamăre, fiindcă faptul acesta nu este 
o prefăcătorie, ci mai mult o iconomic, şi zidire (edifi
care). Dacă tu îl sileşti, atunci el se va sminti, pe tine 
te va huli, şi mai mult încă se va întări de a nu mâncâ,
— pe când daca vei fi îngăduitoriu cu el, atunci şi el 
te va iubi, şi nu va mai avea bănuială că te-ai făcut
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dascalul său, şi atunci iată că pe nesimţite ai căpătat 
putere asupra lui, şi la urmă vei puteâ sămănâ în su
fletul lui credinţele cele drepte. Dacă tu însă ai făcut 
aşâ, că el te urăşte, apoi atunci singur i-ai închis in
trarea oricărui rezon din partea ta. Deci, nu’l sili pe 
aceia, ci încă şi tu depărtează-te pentru dânsul de mân
care, nu ca de un lucru necurat, ci mai mult fiindcă 
acela se scandalizează, şi atunci el mai mult te va iubi. 
Astfeliu a poroncit şi Pavel, zicând: „Bine este a nu 
mâncâ carne“, nu pentru că carnea a r fi un lucru 
necurat, ci pentru că fratele se scandalizează şi se slăbeşte.

„Tu ai credinţă? Intru tine însuţi să o ai“ 
(Vers. 22). Aici mi se pare că pe nesimţite face aluziune 
şi la slava cea deşartă a celui preţins desăvârşit. E ca 
şi cum a r fl z is: «voieşti să’mi arăţi că eşti desăvâr
şit şi în totul perfect? Aceasta să nu mi-o arăţi mie, 
ci fle-ţi deajuns cugetul tău». Prin vorba credinţă de 
aici, apostolul nu înţelege credinţa despre dogme, ci cre
dinţa despre subiectul ce ni stă în discuţiune, adecă 
despre mâncări. Despre credinţa în dogme el zice: „Cu 
gura se mărturiseşte spre mântuire" (Rom. 10, 
iO) şi Christos zice: ,’,Cine se va lepădă de mine 
înaintea oamenilor, şi eu mă voiu lepăda de el“ 
(Luca 9,26), Acea credinţă dacă nu se mărturiseşte, pierde 
pe om. pe când credinţa despre care ni este vorba, dacă 
se mărturiseşte este fără scop.

„Fericit este cel ce nu se judecă pre sine 
întru ceiace alege“. Aici iarăşi mustră pe.cel mai 
slab, şi-i dă lui o cunună îndeajuns, adecă cununa cu
getului lui. «Chiar de nu te-ar vedea v r’un om, totuşi 
iţi este deajuns cugetul tău ca să fii fericit». Fiindcă a  
zis: «întru tine însuţi să o [ai», apoi ca să nu creadă 
că acest tribunal este mic şi nebăgat în seamă, zice că 
acest tribunal este mai bun decât lumea întreagă. «Chiar 
dacă toţi te-ar învinovăţi, zice, iară tu în tine însuţi 
nu te condamni, nici cugetul nu te mustră, fecicit eşti». 
Dară apostolul n’a zis vorbele de mai sus la întâmplare, 
şi nici pentru toate acţiunile omeneşti în genere, fiindcă 
sunt mulţi în lumea aceasta cari nu se judecă pre sine, 
şi cu toate acestea păcătuiesc grozav, — şi cari sunt mai 
ticăloşi decât toţi, — ci el şi aici vorbeşte tot de ches
tiunea mâncărei.
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„Iară cel ce se îndoieşte cu gândul, dacă 
mănâncă, se osândeşte41 (Vers. 23). Şi aceasta o 
supune tot cătrc cel desăvârşit, îndemnându-1 de a cruţă 
pe cel mai slab. «Ce folos este, dacă el mâncând se 'în
doieşte cu gândul, şi se osândeşte pre sine singur? Eu, 
zice, pre acela îl primesc, care şi mănâncă, şi în acelaşi 
timp nici nu se îndoieşte». Ai văzut cum îl sfătuieşte nu 
numai de a mâncâ, cî încă a mâncâ cu cugetul curat? 
Mai departe spune şi cauza pentru care se osândeşte, 
zicând: ,.Pentru că nu este din credinţă", nu 
pentru că este necurat, ci pentru că nu este din cre
dinţă; nu a  crezut că este curat, şi s’a  atins ca de un 
lucru necurat. Prin toate acestea apostolul li arată şi 
vătămarea ce o prici nuesc acelora, căci în loc să’i con
vingă a se atinge de cele ce se credeau de dănşii ca 
necurate, ii ii sileau, — şi deci îi sfătuieşte de a nu-i mai 
certa pe viitoriu.

„Şi tot ce nu este din credinţă, zice, păcat 
este“. «Dacă el nu are curaj, zice, şi nici nu crede 
ca este curat, apoi cum n’a păcătuit dacă a mâncat?)). 
Şi aceste vorbe sunt zise de Pavel tot cu privire la 
chestiunea în discuţie, iară nu pentru toate acţiunile 
omeneşti. Dară tu te gândeşte aici, câtă îngrijire pune 
apostolul de a nu scandaliza pe alţii. Mai sus zicea: 
„Iară de se mâhneşte fratele tău pentru bu
cate, iată că nu umbli dupre dragoste", aşâ că 
dacă nu trebuie a’l mâhni, apoi cu atât mai mult nu 
trebuie a-1 scandalizâ. Şi iarăşi zice: „Pentru mân- 
care nu stricâ lucrul lui Dumnezeu", căci dacă 
■a surpâ biserica este un fapt mişelesc şi necuvios, apoi 
cu atât mai mult încă de a surpâ un templu duchovni- 
cesc, fiindcă omul oste cu mult mai însemnat şi mai pre
ţuit decât biserica. Christos n’a murit pentru zidurile 
bisericei, ci pentru aceste temple duchovniceşti, pentru 
oameni.

') Deci, iubiţilor, din toate părţile să ne pândim

J) Partea morală. Noi trebuie a, vieţui'dupre cuviinţă, şi a 
fi cu băgare ele seam ă In viaţa prezentă. Să nu credem că  ne
ştiinţa m va fl deajuns spre îndreptare; care anum e neştiinţă 
valăm ă, şi care nu. Cum că simplitatea şi neştiinţa nu ne vatămă 
cu nimic, spre a cunoaşte ad evăru l; iară aceasta  se dovedeşte 
ca  A braim  şi Melciiisedelt. fVeron.)
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pre noi înşine, şi nimănui să nu dăm pricină de ne- 
mulţamire contra noastră. Viata, prezentă este un sta
diu (loc de luptă), şi de aceia trebuie a avea mii de ochi în 
toate părţile. Să nu credem că pentru îndreptarea noastră 
ni va fi deajuns neştiinţa, fiindcă vom da răspuns şi de 
neştiinţă, când acea neştiinţă este neiertată. Şi Iudeii 
n’au ştiut, însă neştiinţa lor n-a fost vrednică de ier
tare. Nici Elinii n’au ştiut, şi cu toate acestea n’au avut 
nici o îndreptare. Când tu eşti în neştiinţă de cele ce 
nu sunt cu putinţă a le şti, nici o învinovăţire nu ţi se 
va aduce;—dară când îţi sunt cu putinţă, şi încă cu 
multă uşurinţă de a le şti, atunci vei fi pedepsit cu pe
deapsa cea mai grea. De altfeliu dacă noi nu vom sta 
în lăngezală, ci vom face totul ceiace atârnă de noi, 
atunci şi Dumnezeu ni va da mâna de ajutoriu chiar 
şi în cele ce nu le ştim, dupre cum şi Pavel zice Filip- 
penilor: „Iară dacă ceva în t r ’a lt  chip gândiţi, şi 
aceasta Dumnezeu va descoperi vouă‘ {Filipp. 
3, 15). Când noi chiar în acele unde suntem stăpâni nu 
voim a izbuti, apoi atunci nici în celelalte nu vom avea 
nici un ajutoriu, dupre cum s’a Întâmplat cu Iudeii. 
„Dc aceia, zice, li grăiesc lor m pilde (para
lele), ca  văzând să nu vadă11 (Math. 13, 13). şi 
cum oare văzând nu vedeau? Vedeau pe demoni alun
gaţi de Christos, şi totuşi ziceau că el are drac. Vedeau 
pe morţi înviaţi de dânsul, şi totuşi nu numai că nu i 
se închinau, bă încă căutau să-l ucidă. Nu tot aşâ însă 
a fost şi Cornel iu sutaşul, fiindcă de vreme ce el a fă
cut cu multă sirguinţă tot ceiace atârnă de e), apoi la 
urmă i-a adaos şi Dumnezeu ceiace-i lipsiâ.

Deci, nu’mi spune: «apoi cum pc cutare, care a 
fost simplu şi om bun, Dumnezeu l-a trecut cu vede
rea, fiindcă a fost Elin?» Mai întâi, că el a fost om sim
plu şi fără răutate, nu este cu putinţă oamenilor de a 
şti lămurit, ci numai celui ce l-a plăzmuit pe acela, şi 
care ştie inimile tuturor în parte ; al doilea apoi se 
poate zice şi aceasta: că de multeori acela nu s’a în
grijit, nu s’a îndeletnicit îndeajuns ca să nfie adevărul. 
«Şi cum puteâ să facă aceasta, zici tu, pe câtă vreme 
a fost om simplu?» Aşâ dară tocmai pe acest om sim
plu îl vom luă de exemplu. Ei bine, iată că acest om 
simplu, in ceic lumeşti a  arătat o mare exactitate, pe 
care dacă ar fi voit să o ară te şi in cele duchovniceşti.
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de sigur că n’a r fi fost trecut cu vederea. Căci toate 
cele ale adevărului sunt mai strălucite decât lumina 
soarelui, şi în orice parte s’a r întoarce cineva, a r  pu
teâ cu uşurinţă să priceapă şi să ia cunoştinţă de mân
tuirea sa, dacă a r  voi să fie cu băgare de seamă, şi să 
nu creadă aceasta ca cevâ întâmplătorul. Nu cumva 
lucrurile acestea sunt închise numai în Palestina? Nu 
cum va numai în tr’un mic colţ al lumei? Nu ai auzit 
pe Prorocul care zice: „Că to ţi rriă vor şti, de la  
m ic  până la  m a re “ (Ierem. 31, 33) ? Nu vezi cum 
lucrurile s ’au adeverit? Dară atunci cum vor avea aceş
tia iertare, văzând credinţa adevărului întinzându-sc, 
iară dânşii nici interesându-se de aceasta, şi nici îngri- 
jindu-se de a afla? «Şi acestea, zici tu, le pretinzi dela 
omul prost şi barbar?» Nu numai dela cel prost şi bar
bar, ci chiar şi dela cel ce a r  fi mai barbar decât cei 
de acum. De ce? spune-mi: acela în afaceri lumeşti se 
pricepe a se împotrivi când este nedreptăţit, se pricepe 
a se împotrivi când este siluit dc cineva, şi în fine se 
pricepe de a  face totul, aşâ ca niciodată să nu mai fie 
supărat cât de puţin,— iară în afaceri duchovnieeşti nu 
mai face tot aşâ ? De ce şi aici nu întrebuinţează tot 
aceiaşi agerime, tot aceiaşi înţelepciune? Când el se în
chină pietrelor pe cari le crede Dumnezeu, şi ţine săr
bători în cinstea pietrelor; când el cheltuieşte’ şi bani 
şi a ra tă  o mare frică de ele, atunci nu se face nici-o 
vorbă de simplitatea lu i; — iară când trebuie ca el să 
caute pe Dumnezeul cel adevărat, atunci tu îmi pome
neşti de simplitatea şi uşurinţa lu i! Nu se poate aceasta, 
nu se poate. Nu uşurinţa şi simplitatea, ci trândăvia lui 
este de vină.

Pe cine crezi tu mai simpli şi mai sălbateci? Pe 
cei de pe timpul lui Abraâm, sau pe cei de acum? Dc 
sigur că pe cei dîn timpul lui Abraâm. In ce timp s’a r  
puteâ găsi evsevia (cucernicia) mai cu uşurinţă? Atunci, 
sau acum? De sigur că acum. Căci acum numele lui 
Dumnezeu este invocat de toţi; şi Prorocii l-au vestit, 
şi faptele s’au desfăşurat, şi cele ale Elinilor au fost în
fruntate, — pe când atunci cei mai mulţi erau neînvă
ţaţi de nimeni, păcatul stăpâniâ în lume; pe atunci nu 
eră nici legea care să’i înveţe, nici Proroci, nici mi
ri uni, nici învăţătură, nu erâ nici mulţimea aceia a în
văţaţilor, şi nici altceva de acest feliu, — şi totuşi ială
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că în accl întuneric adânc, iată câ în acea noapte fur
tunoasă şi fără lună, lucrurile toate mergeau bine! Acel 
bărbat vrednic şi minunat, iată că deşi a avut atâtea 
piedici înaintea iui, el totuşi a cunoscut pre Dumnezeu, 
a  exercitat virtutea, ba încă pe mulţi i-a adus în ace
laşi zel ca şi dânsul. Şi toate acestea le-a făcut, el, deşi 
nu era de loc adăpat cu înţelepciunea dinafară, căci 
cum a r fi putut fi în acel timp pe când nici măcar 
scrieri nu se găsiau ? Cu toate acestea fiindcă toate cele 
ce se cuveniau lui să le facă, Ie-a făcut, de aceia la 
urmă şi Dumnezeu a adaos cele ale sale. Nu poţi zice 
nici măcar că Abraăm a moştenit evsevia deia părinţi, 
fiindcă tatăl său crâ idololatru. Cu toate acestea deşi a  
avut nişte astfeliu de părinţi, deşi a fost crescut ca bar
bar în mijlocul barbarilor, şi prin u rm are 'n ’a avut pe 
nimeni de dascal al evseviei (cucerniciei), totuşi el a  
cunoscut pe Dumnezeu, ba chiar a fost mai lăudat şi 
decât toţi nepoţii şi urmaşii săi, cari s’au bucurat şi de 
lege, şi de Proroci, şi' încă atât de mult, că nici nu se 
poate spune. Şi de ce oare toate acestea? Pentru că cl 
nu se îngrijâ atât de mult de cele pământeşti, pe când 
de cele duhovniceşti se ocupă cu o voinţă nestrămutată.

Dară Mclchisedek? Oare nu şi acesta a strălucit 
tot pe acele timpuri, şi a devenit atât dc însemnat, în 
cât a  fost şi preot al lui Dumnezeu? Căci este cu ne
putinţă ea Dumnezeu să treacă cu vederea vre-odată. 
pe cel ce vieţuieşte aici cu băgare de seamă. Acestea 
insă, să nu vă tulbure pre voi, ci ştiind bine că pretu
tindeni stăpâneşte numai puterea voinţei şi a intenţiu- 
nci noastre, să [mndim cu băgare de seamă toate miş
cările noastre, pentru ca să ne facem mai buni. Să nu 
învinovăţim pe Dumnezeu, şi nici să cercetăm de ce 
pe cutare l-a lăsat la o parte, iară pc celalalt l-a che
mat, fiindcă atunci facem acelaşi lucru pe care îl face 
sluga cea. rea şi leneşă dată afară de stăpân, care in 
loc să caute a se îndreptă, ea spionează afacerile slă- 
pânuJui. Nenorocitule şi netrebnicule! Tu trebuie să te 
îngrijeşti de vinovăţia ta, şi cum ai puteâ să împaci 
pe stăpân, iară nicidecum sa ceri socoteală de lucruri 
de acelea cari nu stau în mâna ta, şi să iaşi la o parte 
faptele tale, pentru care ai a da seamă înaintea stă
pânului.

«Şi ce aşi puteâ, zici tu, să răspund Elinului?» 
Aceste vorbite; însă te gândeşte nu numai să )e spui.
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Elinului, ci în acelaşi timp şi cum să te îndreptezi tu 
singur. Când Elinul îţi cercetează viaţa ta, şi se scan
dalizează de aici, atunci îngrijaşte-te cea i să’i răspunzi. 
Dacă el. se scandalizează pentru altul, tu nu ai a  da 
socoLeală, — dară când el se scandalizează şi se vatămă 
prin viaţa ta, atunci te găseşti în cea mai mare pri
mejdie. Când tu îi vorbeşti de îm părăţia ceri uri lor, însă 
eşti ea smintit după cele prezente; când te aude vor- 
bindu-i de gheena, iară tu trem uri până şi de relele ce 
ţi-ar puteâ veni aici pe pământ, apoi atunci îngrijaşte-te 
ce ai să ’i răspunzi. Când el vede toate acestea, te acuză 
şi ’ţi zice: «Dacă iubeşti atât de mult îm părăţia ceriu- 
riJor, de ce nu dispreţuieşti cele prezente ? Dacă aştepţi 
acel tribunal înfricoşat, de ce nu dispreţuieşti relele şi 
necazurile de aici? Dacă nădăj du ieşti in nemurirea su
fletului, de ce nu’ţi baţi joc de moarte?». Când îii va 
zice acestea, atunci îngrijaşte-te ce să răspunzi, ş i’ cum 
ai a te îndreptăţi! Când te vede tremurând pentru pier
derea banilor, — pe tine care aştepţi împărăţia cerîuri- 
lor, — când te vede vesel şi încântat pentru un singur 
ol)ol, când îţi vede sufletul abătut pentru puţin argint 
pierdut, atunci îngrijaşte-te ce vei răspunde, căci aces
tea surit carc scandalizează pe Elin. Aşa dara, dacă tu 
te îngrijeşti de mântuirea ta, în acelaşi timp şi de a  
lui, justifică-te de toate accstea, nu prin vorbe, ci prin 
fapte. Pentru vorbe nimeni n’a defăimat pre Dumnezeu 
vreodată, pe când pentru o viaţă rea şi desfrânată mii 
de blasfemii i se adresează.

Aşâ dară viaţa să ţi-o îndrepţi, căci dacă de pildă 
jîi va zice Eîinul: «şi de unde aşi puteâ să ştiu că Dum
nezeu a  poroncit lucruri cu putinţă de a le face omul, 
când tu, care eşti creştin din strămoşi, şi care ai eres- 
eut in aceasta frumoasa religiunc, nu faci nimic din 
ceiace a r trebui să faci?» — ce vei răspunde? De sigur 
ca’i vei arată pe alţii cari far. aşâ, pe monachii cari 
stau prin pustietăţi. Apoi nu te ruşinezi tu, care m ăr
turiseşti că eşti creştin, şi cu toate acestea îl trimiţi la 
alţii, căci tu nu poţi a ’i dovedi că îndeplineşti cele creş
tineşti'? Dară apoi şi acela ţi-ar putea răspunde îndată: 
«şi ce nevoie am de a călători prin munţi şi prin pus
tietăţi? Că dacă nu este cu putinţă tle a găsi in mijlo
cul oraşelor un creştin cu fapte bune şi încununat, apoi 
mare este vinovăţia unei astteliu de vieţi, dacă urmează 
ca noi să părăsim oraşele şi să alergăm la munţi şi
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prin pustietăţi. Tu, însă, arată-mi un om cu femeie şi 
copii, şi cu casă, care să aibă o astfeliu de viaţă». Şi 
ce vei răspunde la aceste vorbe? Oare nu vei fi silit a  
plecă capul în jos şi a te ruşina?

Insă Christos n’a poroncit aşă, ci iată ce ni-a spus: 
„Aşâ să lumineze lumina voastră înaintea oa
menilor, ca văzând faptele voastre cele bune, 
să proslăviască pre Tatăl vostru cel ceresc” 
(Math. 5, 16). „înaintea oameni lor zice, iară nu 
in munţi, nici în pustietăţi sau în locuri necălcate de 
picior de om. Acestea le zic, nu hulind pre cei ce vie
ţuiesc prin munţi, ci jălind pre cei ce locuiesc prin oraşe, 
fiindcă au alungat virtutea din mijlocul lor.

De aceia vă 'rog , ca filosofia celor d e 'p r in  munţi 
să o Introducem şi aici, ca astfeliu oraşele să devină 
adevărate oraşe. Numai o viaţă sfintă şi neprihănita 
poate îndrepta pe Elin; numai o astfeliu de viaţă ne 
poate scăpă de o mulţime de scandaluri. Dacă voieşti 
ca şi acela sa fie izbăvit de scandaluri, în acelaşi timp 
şi tu să ţe bucuri de plată multă, îndreptează-ţi viaţa, 
şi fa aşa feliu ca din toate părţile să lumineze „ca vă
zând oamenii faptele voastre cele bune, să pros
lăviască pre Tatăl vostru cel din ceruri1'. Nu
mai aşă ne vom puteâ bucură de acea slavă mare şi 
negrăită. Căria fie a ne învrednici cu toţii, prin charul 
şi filantropia Domnului nostru lisus Christos, căruia 
împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duch, se cade slava în vecii 
vecilor. Amin.

O M I L I A  X X V I I I

*) „Iară celui ce poate să vă întăriască pre

i) Notă. ţn ediţiunea noastră obişnuită (Textus receptus) 
aceste 3 stihuri sunt puse tocmai ia finea epistolei (Cap. 16, 25—27), 
ţie când iri odiţiunea pe care a avut-o în vedere Sff Chrisostom, 
iac par le din Cap. 14. Singurul Codic care concordă cu ediţia Sf, 
Ghpisostom este Cod icul C. sau Codicul lui Efrem Şirul, p ecâ n d  
celelalte toate au aceste 3 stihuri la  finea epistolei cătră Ro
mani. (Trad).

3325 23
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voi dupre evanghelia mea, şi propoveduirea lui 
lisus Christos, dupre descoperirea tainei care 
din vecii vecilor eră tăcută, iară acum  s’a 
a ră ta t şi prin scripturile proroci lor, dupre pe
ron ca veşnicului Dumnezeu, spre ascultarea 
credinţei, întru toate neamurile s’a făcut cu
noscută, unuia prea înţeleptului Dumnezeu, prin 
lisus Christos, căruia este slava în veci. Amin“. 
(Cap. 14, 24—26).

Obiceiul lui Pavel este, ca sfătuiriic sale să le 
încheie totdeauna cu rugăciuni şi doxolpgii, căci cunoşteâ 
el foarte bine că nu puţină înrâurire avea aceasta. Obiş
nuia de a  face aşâ, din cauza iubirei lui celei părin
teşti ce o aveă cătră discipuli, şi din marea lui evlavie. 
Pentru că în adevăr, că dascalul cel iubitoriu de copii, 
şi iubitoriu şi de Dumnezeu, nu se mărgineşte numai 
de a învăţă cu cuvântul, ci şi prin rugăciunile sale el 
introduce în ajutoriul discipulilor puternicul ajutoriu al 
lui Dumnezeu. Legătura şi continuitatea ideei din aceste 
y versuri este precum urmează: „Iară celui ce poate 
să vă întăriască pre voi, slava în vecii vecilor. 
A rn in “. Iarăşi se interesează de cei slabi, şi cătră dânşii 
îndreaptă cuvântul său. Când el certă, certarea o făceâ 
îndeobşte cătră toţi, acum însă când se roagă, rugă
ciunea o face pentru aceştia. Zicând: ,*să vă întă
ri ască“, cl adaoge şi modul după care să’i întăriască: 
„dupre evanghelia mea“. Această expresiune arată, 
ca ii încă nu erau destul de întăriţi în credinţă; se 
găsiau intraţi în credinţă, însă se clătinau. Apoi ca 
să poată face cuvântul mai demn de credinţă, a adaogat: 
„şi propoveduirea lui lisus Christos", adecă, că 
Christos a  propoveduit. «Deci, zice, daca el a  propove- 
duit, apoi atunci dogmele nu sunt ale noastre, ci sunt 
legi aşezate de el». Filosofând la urmă şi despre propo- 
veduire, arată că darul acesta este rezultatul unei mari 
binefaceri, şi a unei cinste mari. Aceasta el o Învede
rează mai întâi cu cel ce a vestit acea taină necunos
cută până atunci, după aceia apoi şi cu cele vestite în 
auzui tuturor, căci erau veşti bune (evanghelii), iară Ia 
urm a o învederează şi cu aceia, că n’a fost cunoscută
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de nimeni mai ’nainte de noi. Aceasta a lăsat sa se în- 
teleagă prin expresiunea: „dupre descoperirea tai
nei", ceiace este o dovadă de mare dragoste, ca să ne 
facă părtaşi ai acestei taine, şi pe nimeni înainte de 
noi. „Care din vecii vecilor erâ tăcută, iară acum 
S’a. arătat". A fost prorocită din vechime, însă acum 
s’a arătat. Şi cum s’a arătat? „Plin scripturile pro- 
roeilor“ zice. Aici iarăşi slăbeşte frica celui nedesă
vârşit, căci pare că’i zice: «de ce tc-ai înspăimântat? 
Ca nu cumva te vei depărta de lege? Dară tocmai 
aceasta o voieşte şi legea, aceasta s’a prorocit din în
ceput. Dacă însă voieşti a cercetă de ce s’a arătat acum 
şi nu în alt timp, atunci nu faci un lucru lipsit de pri
mejdii, căci voieşti a şti tainile lui Dumnezeu, şi pre
tinzi ca să ţi se deâ samă, de ce aşa şi nu altmintrelea. 
Dară asemenea lucruri noi nu trebuie a le cerne, ci 
numai a ’l iubi, pentru că a găsit cu calc să tacă aşâ». 
De aceia tocmai şi infruntăndu-li o astfeliu de părere, 
s ’a grăbit a adaoge: „Dupre poronca veşnicului 
Dumnezeu". Credinţa are nevoie de supunere şi de 
ascultare, iară nu de vorbă multă; şi când Dumnezeu 
poronceşte, tu trebuie să te supui, şi să’l asculţi, iară 
nu să cerni faptele lui. Apoi îi încurajază pre dânşii şi 
din altă parte, zicând: „întru toate neamurile s’a 
cunoscut (taina)*1, «Nu numai tu singur, zice, ci în
treaga lume crede a ş â : întreaga lume a  primit ca das- 
cal nu un om ordinar, ci pe Dumnezeu». De aceia a  şi 
adaos: „Prin lisus Christos11. Nu numai că s’a cu
noscut, dară s’a şi adeverit, aşâ că amândouă acestea 
sunt lucrurile lui. De aceia, aceste pasaje în continui
tatea ideei e bine să se citească şi astfeliu: „Iară Celui 
ce poate să vă întăriască pre voi prin lisus 
Christos", căci, dupre curn am spus, amândouă acestea 
lui i se atribuie, sau mai bine zis, nu numai acestea 
amândouă, ci şi slava cea îndreptată cătră Tatăl.

De aceia şi zice apostolul: „Căruia este Slava 
în  veci. Amin", slăveşte apostolul pe Dumnezeu, fiindcă 
este uimit de nepriceperea acestor taine. Nici chiar acum 
când s’a arătat, şi încă nu este cu putinţă de a  o pri
cepe prin raţionamente omeneşti, ci pentru a o şti,
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trebuie numai credinţă, căci altfeliu nu este cu putinţă. 
Bine a zis e l : „Unuia prea înţeleptului Dumnezeu41, 
căci când vei cugetă, cum el a „introdus şi ginţile în 
creştinism, şi le-a amestecat cu cei din legea veche 
cari au avut fapte plăcute; cum a m ântuit pre cei 
desnădăjduiţi, cum i-a ridicat la ceriuri pre cei ce nu 
erau vrednici nici de pământ, cum a băgat în viaţa 
cea vaşnică şi negrăită pro cei ce erau căzuţi şi din 
viaţa prezentă, şi cum pre cei ce erau căleaţi în pi
cioare de demoni, el i-a făcut deopotrivă cu îngerii, li-a 
deschis raiul, relele cele vechi pe toate le-a deslegat, şi 
cum toate acestea le-a făcut în tr’un timp scurt, pe dru
mul cel mai lcsnicios şi mai scurt, — când zic, vei cu
getă la toate acestea, atunci vei cunoaşte înţelepciunea 
lui Dumnezeu; când vei vedea că ceiace n’au ştiut nici 
îngerii, nici Arhanghelii, aceasta fără de veste a  aflat-o 
cei dintre ginţi, învaţaţi prin lisus, atunci vei cunoaşte 
înţelepciunea lui Dumnezeu.

De aceia trebuie a ne minună de înţelepciunea lui, 
şi a’l slăvi pentru această înţelepciune. Dară tu te în
vârteşti împrejurul unor lucruri mici, şi dăinuieşti încă 
în umbră, iapt care nu este al unuia care îl slăveşte. 
Cel ce nu nădăjduieşte în Dumnezeu, şi nici nu este 
convins în credinţă, acela nu mărturiseşte mărimea fap
telor petrecute. Dară apostolul a înălţat slavă lui Dum
nezeu şi pentru unia ca aceştia, ca astfeliu să’i întărite 
şi pre dânşii spre acelaşi zel. Când îl auzi zicând: 
„Unuia prea înţeleptului Dumnezeu", să nu’ţi în
chipui că se vorbeşte aici despre înjosirea Fiului; că 
dacă toate acestea, prin cari înţelepciunea lui se arată* 
s’au făcut prin Christos, şi fără de dânsul nimic nu s’au 
făcut ce s ’au făcut, apoi este învederat că şi cele ale 
înţelepciune! sunt deopotrivă şi lui. Şi de ce a  zis apos
tolul: „unuia (singurului" =  !Adv(,>)? Spre deosebire 
de întreaga făptură.

Deci, după ce înalţă lui Dumnezeu doxologii, iarăşi 
dela rugăciune se întoarce la sfatuiri, de astădată adre
sând u-se celor mai puternici şi zicând: „Datori Suntem 
noi cei mai ta ri“ {Cap. 15,1). Suntem datori, zice, iară 
nici decât că am faGe din graţie, din milă cătră cei slabi. 
Şi ce suntem datori ? spune-mi. ,,Să pu rtăm  slă.băciu- 
nile celor neputincioşi", zice. Ai văzut cum i-a înăl-
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ţat cu laudele, numindu-i nu. numai lari; ci şi punârt- 
du-i în acelaşi rând cu dânsul? Şi nu numai atâta*, ci 
îi şi aţîţă la ceva bun şi folositoriu, şi fară nici o greu
tate. «Tu, zice, eşti mai tare, mai puternic decât acela, 
aşa că dacă tu te vei pogorî Ia dânsul, cu nimic nu te 
vatămi, pe când dacă tu nu-1 vel ajută, el va trece priri 
cea mai mare primejdie». Şi nu zice «pe cei slabi şi 
neputincioşi», ci „slăbăciunile celor neputincioşi", 
aţiţându-i şi mişcâralu-i spre miiâ cătră aceia, dupre 
cum zice şi aiurea: „Voi cei duchovniceşti îndrep
taţi pre unul ca acela“ (Gal. 6,1) «Eşti tare? zice; 
atunci dă Iui Dumnezeu, care te-a făcut aşâ, resplata 
cuvenită; şi îi vei da atunci, când vei îndrepta sîăbă- 
ciunea celui neputincios». Şi noi am fost slabi şi ne
putincioşi, însă prin charul lui Dumnezeu am devenit tari 
şi puternici. Aceasta nu numai aici trebuie a o face, ci şi 
cu toţi ceilalţi neputincioşi, ca de pildă: dacă cineva este 
iute la mânie, dacă este batjocoritoriu, sau dacă are şi 
vr’un alt cusur de felul acestora, pe toţi aceştia, zice, 
poarlă-i în spete adecă suferi-îi cusuririle şi lip
surile lor. Şi cum s’a r  putea face aceasta, ascultă cele ce 
urmează: „şi nu noue să plăcem, ci fiecare din 
noi să facă spre plăcere vecinului, spre bine, spre 
zidire“ (Vers 2). Ceiace el spune aici, astfeliu se explică: 
«Eşti tare şi puternic? Apoi atunci cel slab şi neputin
cios să ia dovada puterei tale, el să cunoască puterea-ta, 
lui să-i faci spre plăcere». Şi n’a zis simplu «lui să’i 
faci plăcere», ci a adaos imediat: „Spre bine“, şi nici 
spre bine cum s’a r întâmplă, ca să nu zică cel desă
vârşit: «iată că îl trag cu sila spre bine», ci a adaos 
încă: „Spre zidire“. Aşâ dară chiar de ai fi bogat; 
chiar de ai fi în vre-o stăpânire înaltă, tu şă nu fac| 
spre plăcere ţie, ci spre plăcerea săracului şi a celui 
neputincios, căci numai aşâ te vei bucura de adevărata 
slavă, şi vei aduce mare folos. In afacerile pământeşti 
slava sboară iute dela noi, pe când în cele duchovniceşti 
remâne pentru totdeaunea, dacă ceiace faci, faci spre 
zidire. De aceia apostolul o pretinde aceasta dela toţi 
fară deosebire; nu cutare, sau cutare, ci „fiecare din 
noî“. Apoi fiindcă a poroncit ceva mare, de vreme ce 
a îndemnat pe cel tare de a uită chiar de perfecţiunea 
lui, numai şi numai ca sa poată îndreptă slăbăciunea celui
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neputincios, de aceia iarăşi pune la mijloc pe Christos, 
zicând: „Că şi Christos nu lui-şi singur a  făcut spre 
plăcere4' (Vers. 3). Aceasta o face apostolul pretutindeni, 
căci de pildă când vorbii despre eleimosină, tot pe Christos 
îl puneâ. la mijloc, zicând: „Ştiţi charul Domnului 
nostru lisus Christos, că pentru noi a sărăcit 
fiind bogat" (II Cor. S, 9), cum şi atunci când îi în
demnă spre dragoste, tot pe dânsul îl ia ca pildă, zi
când: „Precum  şi Christos ne-a iubit pre noi“ 
(Ef. 5, 25), ca şi acolo unde îi sfătuia, de a suferi ruşinea 
şi primejdiile, când tot pe dânsul il pune înainte, zicând: 
„Care în  locul bucuriei ce erâ pusă înaintea lui, 
a răbdat crucea, de ocară nebăgând seam ă11 
(Ehr. 12, 2). Tot aşâ şi aici îl ara ta  tot pe Christos fă
când spre plăcerea altora, şi nu spre plăcerea sa; ba 
încă introduce şi pe Prorocul Da vid care. mai dinainte 
a strigat: „Ocările celor ce te ocărăsc pre tine 
au căzut asupra meat[ (Ps. 69, 6).

Dară ce înseamnă ,,nu lui-şi singur a  făcut 
Spre p lăcere '‘? Adecă: eră cu putinţă ca să nu fie 
ocărit, eră cu putinţă ca să nu pătimească ceiace a pă
timit, dacă a r fl voit să se gândiască îa ale sale; însă 
el n’a  voit aşă, ci fiindcă s ’a  gândit numai Ia ale noas
tre, de aceia a  lăsat la oparte pe ale sale. Şi de ce 
oare n-a spus, că s’a deşărtat pre sine', adecă că s’a fă
cut om? Fiindcă n’a voit să spună şi să arate numai 
aceasta, că el s’a făcut om, ci şi eă a fost ocarît, că 
şi-a căpătat un renume rău din partea multora, fiind 
crezut de dânşii ca slab şi neputincios. „Dacă tu, zice, 
eşti Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce", 
şi’ „Pe alţii a mântuit, iară pe sine nu poate să 
se mântuiască" (Math. 26, 42). De aceia apostolul a  
amintit aici numai de faptul acela, care îi erâ lui tre- 
buitoriu în cazul de fată, şi ara tă  mai mult încă decât 
a făgăduit, căci el nu numai pe Christos îl a ra tă  ca 
ocărit, ci şi pe Tatăl. „Ocările celor ce te ocărăsc, 
zice, au căzut asupra mea“. Ceiace el spune aici, 
aceasta înseam nă: «Nimic nu s’a întâmplat nou, nimic 
străin, căci acei ce se îndetetniciau de a’l ocări şi în 
legeă veche, tot aceia s’au scuîat şi acum ca turbaţi şi
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asupra Fiului)). Aceasta s’a scris pentru ca şi noi să 
imităm pe Christos, Deci, apostolul purcczând dela această 
icleie, mai departe îi încurajază şi’i îndeamnă la răbdare 
în ispite, zicând: „Căci câte s’au scris mai ’nainte, 
spre învăţătura noastră s’au scris, ca prin răbdare 
şi mângâierea scripturilor nădejde să avem14 
(vers. 4), adecă, să nu cădem, căci luptele noastre sunt 
multe şi variate: sunt lupte lăuntrice, sunt şi lupte dina- 
farn ice; însă noi întărindu-ne şi. mângâindu-ne din 
scripturi, dăm dovadă de răbdare; şi când vieţuim în 
răbdare, atunci stăm în nădejde. Amândouă acestea — 
răbdarea şi nădejdea— se sprijinesc una pe alta: răb
darea pe nădejde, şi nădejdea pe răbdare; iar amândouă 
la un loc vin din scripturi.

Apoi iarăşi întoarce cuvântul la rugăciune, zicând: 
„Iară Dumnezeul râbdărei şi al mângâerei să  
dea vouă aceiaşi să gândiţi între voi, dupre 
Christos Iisus(< (Vers. 5). Fiindcă mai sus a spus 
despre cele ale lui Christos, aducându-I de exemplu, a  
adaogat apoi şi mărturia din scripturi, arătând că îm
preună cu scripturile tot Christos este iarăşi care dă şi 
răbdarea. Dc aceia a şi zis: „Iară Dumnezeul răbdă- 
rei şi al mângâerei să dea vouă aceiaşi să gândiţi 
între voi, despre Christos11, căci aceasta este adevă
rată dragoste, că ceiace gândeşte sau cugetă cineva de 
dânsul, aceiaşi să gândească şi de altul. Apoi arătând ca 
el nu cere dragostea cum s’a r întâmplă, a adaos: „dupre 
Christos lisus**, ceiace peste tot locul face, fiindcă este 
şi altă dragoste care nu e dupre Christos. Şi care este 
câştigul acestei conglăsuiri ? „Ca to ţi în tr ’u n  suflet 
zice, cu o gură să slăviţi p re  Dumnezeu şi Tatăl 
Domnului nostru lisu s  Christos11 (Vers. 6). Nu zice 
simplu „CU O gură11, ci încă poronceşte a o face aceasta 
şi cu un suflet. Ai văzut cum a  unit trupul întreg la un 
loc, şi cum a încheiat vorba iarăşi cu doxologie, ceîace 
mai cu seamă îi împinge la unire şi concordie ? Mai de
parte iarăşi îi sfătuieşte tot cu acelaşi exemplu, zicând : 
„Deci dară primiţi unii pre alţii, precum şi Christos 
v’a primit pre voi în tru  slava Iui Dumnezeu11 
(Vers. 7). Tot exemplul de mai sus este şi aici, — iară câş
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tigul negrăit, căci pe Dumnezeu mai cu seamă această, îl 
slăveşte, ca noi sa ne îngrădim unii pre alţii cu dragoste. 
Astfeliu, deci, când tu eşti învrăjbit cu fratele tăd,- fie 
că chiar te-a mâhnit cu ceva. şi dacă cureţi in sine’ţi 
că alungând mânia, tu prin aceasta slăveşti pre stăpânul 
nostru, apoi atunci te vei împăca cu e l; şi dacă nu o faci 
aceasta pentru fratele tău, fa-o cel puţin pentru Dum
nezeu, sau mai bine zis, pentru dânsul să o faci mai 
întâi, căci şi Christos a făcut totul pentru unirea şi con
cordia dintre noi. iară când vorbiâcu Tatăl z iceâ :,,Intru 
aceasta vor cunoaşte toţi ea tu m’ai trimis, dacă 
vor fi şi aceştia întru noi una“ (ioan 17,21).

*) Să ascultăm deci, şi să ne unim unii cu alţii-, 
căci Ia aceasta apostolul, sau mai drept vorbind, Christos, 
nu deşteaptă numai pre cei slabi şi neputincioşi, ci pre 
toţi fără deosebire. Chiar de a r voi cineva să te sfâşie, 
totuşi tu să nu’l sfâşii, şi nici să grăieşti acea vorbă 
asp ră: «dacă mă iubeşte, îl iubesc şi eu, iară dacă nu 
m ă iubeşte pre mine ochiul cel drept, atunci îl scot pre 
el», căci asemenea vorbe sunt sataniceşti, vrednice de 
vameşi şi de micimea de suflet a Elinilor. Tu, însă, care 
eşti chemat spre o viaţă mai înaltă, şi care eşti înscris 
în ceriuri, eşti răspunzătoriu şi de legi mai înalte. Deci, 
nu vorbi de acestea, ci chiar când el n’a r  voi să te 
iubiască, tu să’i arăţi mai mare dragoste, ca astfeliu 
să’l poţi atrage spre tine. Căci şi el este un mâdulariu 
al trupului tau, ia ră  când un mădulariu al trupului 
nostru se rupe prin vre-o îm prejurare oarecare, atunci 
noi facem toate chipurile de a’l uni iarăşi cu restul tru 
pului, şi atunci mai multă îngrijire avem de dânsul. 
Chiar şi plata ni va fi mai mare, dacă nevoind el a ne 
iubi, noi îl vom atrage spre noi, fiindcă dacă Christos 
hi poronceşte de a chemă la ospăţ pre cei ce nu pot 
să ni răsplătiască, ca astfeliu să se m ăriasca răsplata, 
apoi cu atât mai mult trebuie a  face aceasta fiind vorba 
de dragoste. Dacă cel iubit de tine, te iubeşte şi el, 
atunci el singur ţi-a întors plata, pe.când dacă nu te 
iubeşte, el a făcut prin aceasta pe Dumnezeu datornic 
că tră  tine. Şi afară de aceasta, când el te iubeşte, nici 
nu are nevoie de vre-o marc grabă sau de vre-o m are

>) Partea morală. Despre dragoste, şi că  trebuie a  iubi şi 
pro vrăjmaşi. (Veron).
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favoare din parte-ţi, pe când dacă nu te iubeşte, atunci 
tocmai are nevoie de ajutoriul tău. Deci, cauza aputo- 
riului nu o schimbă. în cauza trândăviei tale, şi nici nu 
zice: «apoi fiindcă este într’o stare rea, de aceia nu mă 
interesez de dânsul», fiindcă starea Jui cea rea nu este 
altă nimic, decât răcirea dragostei. Tu, insă, încălzeşte 
pre cel răcit. «Dară dacă el nu se încălzeşte ?» zici tu. 
Ei bine, atunci tu stăruieşte în aţi face datoria ta. «Dară 
dacă el, zici, se strică şi mai mult?». Iată că şi atunci 
el îţi prîcinuieşte o mai mare răsplată, şi tu dai o vie 
dovadă că eşti adevărat urmaş al lui Christos. Căci dacă 
semnul de distincţiune al ucenicilor lui este de a se 
iubi unii pre alţii, dup re cum zice: „Intru aceasta 
Vdf cunoaşte toţi că sunteţi ucenici ai mei, de 
veţi aveâ. dragoste intre voi“ (ioan 13, 35), apoi 
a  iubi până şi pe cei ce ne urăsc, poţi înţelege cât de 
mare virtute este. Şi stăpânul tău rugă şi iubiâ pre cei 
ce’l urau, şi cu cât erau mai slabi şi neputincioşi, cu 
atât şi el se îngrijiâ de dânşii, şi striga, zicând: ,-,Nu 
au trebuinţă cei sănătoşi de doctor, ci eei bol
navi “ (Math. 9, 12), şi primiâ cu mulţămire de a  sta 
la ospăţ cu vameşii şi cu păcătoşii, şi pe cât dc mare 
necinste i-a făcut adunarea Iudeilor, tot pe atât de mare 
cinste şi îngrijire a arătat el cătră dânşii, sau mai drept 
vorbind, chiar mai mult.

Pe dânsul, deci, imiteăzâ-1 şi tu. A’l imită pre 
dânsul nu este un lucru mic şi nebăgat în seamă, căci 
fără de aceasta nu poate plăceâ iui Dumnezeu nici chiar 
cel ce’l mărturiseşte pre dânsul, dupre cum zice şi Pa vel. 
Să nu zici că «sunt urît, şi de aceia nici eu nu’I iubesc», 
căci tocmai pentru aceasta tu datoreşti a’l iubi. De alt- 
minţreîe nici nu este cu putinţă ca iubindu-1 să fii urît 
numai decât, ci chiar de a r fi cineva fiară sălbatecă, 
iubeşte pre cei ce’l iubesc pre dânsul. ,,Aceasta, zice, 
.o fac şi păgânii şi vameşii" (Math. 5, -46). Deci 
dacă fiecare iubeşte pre cei ce’î iubesc, dară încă cel ce 
este iubit chiar şi după ce el a  urît pe altul, cum să 
nu iubiască? Aceasta deci arat-o, şi să nu încetezi nici
odată de a zice aceste cuvinţe: «cu cât tu mă vei urî 
mai muît, cu atâta eu am să te iutesc mai mult», şi 
atunci ai potolit orice ceartă, şi ai împrăştiat orice ră
ceală. Boala aceasta vine sau dela mândrie, sau dda
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răceală; însă puterea dragostei pe amândouă acestea Je 
încălzeşte şi Ie •vindecă. Nu vezi pre cei amorezaţi cum 
sunt pălmuiţi, stupiţi, ocăriţi şi mii de alte rele păti
mind dela acele femei curve? Dară ce ? Oare batjocorile 
acelea au slăbit amorul lor? Nicidecum, ci încă mai 
mult l-au aprins. Deşi poate, acele femei curve sunt 
dintr’un neam prost şi de dispreţuit, pe când cei ce pă
timesc batjocori din partea lor, sunt poate din părinţi 
buni, străluciţi şi cu multă cinste în lume, totuşi nimic 
din acestea nu’i poate slăbi în dragostea lor, şi nici nu’i 
poate depărtA de amantele lor. Apoi oare, nu trebuie 
să ni fie ruşine, că noi nu putem a ră tă  nici m ăcar atâta 
dragoste aproapelui nostru, pe câtă o ara tă  cei amore
zaţi cătră acele femei pierdute? Dragostea cea dupre 
Dumnezeu nu are la noi oare nici atâta putere, pe câtă 
are amorul acela drăcesc? Şi nu înţelegi tu, că d ra
gostea cea dupre Dumnezeu este cea mai puternică 
arm ă contra diavolului? Nu vezi că demonul acela a 
stat de faţă, că a atras spre sine pre cel urît de tine, 
şi că voieşte a ’l dobândi în partea sa? Şi tu treci pe 
lângă dânsul trădând premiul luptei? Căci fratele tău 
stă atunci în mijloc ca premiu, şi dacă tu sai în ajuto- 
riul lui, ai câştigat cununa, iară dacă te-ai lenevit, ai 
plecat neîncununat.

Aşa ciară încetează de a mai spune acea vorbă 
satanicească: «dacă ochiul mă urăşte {adecă, dacă cel 
mai deaproape al meu mă urăşte), nici eu nu pot să’I 
văd«. Nimic nu este mai uricios ca această vorbă, deşi 
cei mai mulţi o cred aceasta ca dovadă a unui suflet 
nobil,— nimic nu este mai dobitocesc ca aceasta, nimic 
inai prostesc, nimic mai nebunesc. De aceia tocmai eu 
jălesc, căci cele ale răutăţei se cred ca virtute; că a  fi 
înfumurat şi a dispreţul pe aproapele, se crede a fi cevâ 
strălucit şi cinstit, ceiace este cursa cea mai mare a 
diavolului, căci atunci răutatea este înbrăcată, aşă zi
când, în haine de sărbătoare, şi de aceia cu greu şi dis
pare. Pe mulţi am auzit chiar eu lăudându-se şi fălia- 
du-se, că dânşii nici nu se apropie m ăcar de cei ce i-au 
dispreţuit odată, deşi stăpâ,nul nostru se şi mândreşte 
pentru aceasta. De câte ori oamenii nu l-au botjocorit t  
De câte ori nu l-au dispreţuit? Şi cu toate acestea el n’a 
încetat de a alergă în ajutoriul lor. Aşă dară nu spune 
că «nu pot vedea în ochi pre cei ce mă urăsc», ci zi: 
«nu pot să dispreţuiesc pre cei ce mă dispreţuiesc».
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Acest cuvânt este al ucenicului Iui Christos, iară cela
lalt este al diavolului. Acest cuvânt face pe oameni 
străluciţi şi slăviţi, pe când acela îi face spurcaţi şi ne
ruşinaţi. De aceia admirăm noi pe Moi si, că chiar Bum- 
mezeu zicându-i: „Lasă-mă, ca mâniindu-mă ou 
iuţime asupra lor, să’i pierd pre ii“, totuşi el n’a  
putut să’i dispreţuiască, deşi de multe ori îl dispreţuise 
ii pre dânsul, ci a  răspuns lui Dumnezeu, zicând: „De 
vrei să ierţi lor păcatul, iartă-1; iară de nu, 
şterge-mă. pre mine din cartea ta“ (Exod. 32, 
Î0. 32), căci el era prieten al lui Dumnezeu, şi urmaş, 
adecă imitătoriu al său.

Deci, să nu ne mândrim de cele de cari trebuie 
tocmai sa ne acoperim obrazul de ruşine, şi nici să 
vorbim vorbe de ale mojicilor şi măturătorilor de s tradă: 
«ştiu eu cum să. dispreţuiesc mii ca dânsul», ci chiar 
de a r vorbi cineva aşa, noi sa facem haz de dânsul, şi 
să’i astupăm gura, fiindcă el se mândreşte de cele ce ar 
trebui să se ruşineze. Şi ce spui tu? respunde-mi; bat
jocoreşti şi dispreţuieşti pc un om credincios, pe care 
Christos nu l-a dispreţuit? Şi ce zic eu, că nu l-a dis
preţuit? când el nu numai că l-a iubit, deşi ’i e râ  duşman, 
,şi spurcat, ci chiar a şi murit pentru el. Christos l-a 
iubit pe acela, deşi eră uricios, şi a făcut atâtea pentru 
el, şi tu acum, când el a devenit frumos şi admirat, îl 
dispreţuieşti ? — acum când el este mădulariul lui Christos, 
şi trupul stăpânului? Nu înţelegi ce grăieşti? Nu simteşti 
îndrăzneala cea mare ce o ai? El are cap pe Christos; 
Christos este pentru dânsul şi masă, şi haină, şi viaţă, 
şi lumină, şi mirile, şi în fine totul; — şi tu îndrăzneşti 
a zice că îl dispreţuieşti? Ba încă zici, că pe lângă dânsul 
dispreţuieşti şi pe alţii? Opreşte-te, omuîe, şi încetează 
cu această nebunie. Cinsteşte pre fratele tău, şi află că 
vorbeîe acestea sunt ale unui smintit şi nebun. Tu, zi 
cu totul din contră; zi că «chiar de m’a r dispreţul el 
de mii de ori, eu totuşi nu mă voiu depărta de dânsul». 
Cu chipul acesta vei câştiga şi pe fratele tău, în acelaşi 
timp şi în slava lui Dumnezeu vei vieţui, şi de bunurile 
vieţei viitoare te vei învrednici. Cărora fie ca cu toţii 
să ne învrednicim, prin charul şi filantropia Domnului 
nostru Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl şi cu 
Duchul Simt, se cade slava, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin.
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„Şi zic (eu) că Iisus Christos a fost siujitoriu 
tăierei împrejur pentru adevărul lui Dumnezeu, 
ca să intâriască (adevereze) făgăduînţile parin- 
ţilor“ (Cap. 1-5, 8).

Iarăşi ni vorbeşte de îngrijirea Iui Christos, agăţân- 
du-se tot de aceiaşi subiect, şi arătându-ni câte a  făcut 
Christos pentru noi, iară nicidecum spre plăcerea Iui. 
Pe lângă acestea apoi, mai pune ia mijloc şi o alta ideie, 
aceia adecă, că cei dintre neamuri sunt datori lui Dum
nezeu de mai m ari binefaceri; Deci, dacă ii sunt datori 
de mai mari bine-faceri, apoi a r fi drepţi dacă a r  suferi 
pre cei slabi dintre Iudei. Fiindcă friai ’nainte s’a atins 
de dânşii cu multă putere, apoi ca nu cumva, aceasta 
să îngâmfe pre cei dintre neamuri, iarăşi li înfrânează 
mândria, arătând că bunurile hărăzite âu fost acordate 
acelora din făgăduinţă dată de Dumnezeu părinţilor lor, 
pe când neamurilor numai din mila şi filantropia lui. 
De aceia şi zice: „ Ia ră  n e a m u rile  p e n tru  m ită  s ă  
proslâviasca pre Dumnezeu1' (Vers. 9). Dară pentru 
ca cele spuse aici să fie mai lămurite, este bine de a 
auzi din nou aceste vorbe, ca astfeliu. să afli tu ce va 
să zică: „pentru adevărul lui Dumnezeu Iisus 
Christos a fost siujitoriu tăerei împrejur, ca să 
întăriască făgăduinţile părinţilor”.

Aşa dara ce înseamna aceste vorbe? Făgăduinţa 
dată lui Abraâm este acea care zice: „Voiu da ţie 
pământul şi seminţei tale, şi întru semînţa ta 
se vor binecuvânta toate neamurile" (Facere 12, 
7. 22, 18), însă dupa aceasta toţi cei din semînţa lui 
Abraâm au devenit respunzători de pedeapsă. Legea 
călcată a  adus mânie asupra lor, şi deci îi Hpsiâ de fă
găduinţa aceia dată părinţilor lor. Dară venind Fiul lui 
Dumnezeu, a  lucrat împreună cu Tatăl, ca acele fagă- 
duinţi să se adevereze şi sa ia sfirşit. Căci împlinind 
toată legea, între ale cărei poronci eră şi tăierea împre
jur, prin aceasta deci, cum şi prin moartea lui pe cruce 
izbăvindu-i de blăstem pentru căl<îarea legei, n’a  lăsat
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ca făgăduinţa să cada. Deci, când apostolul zice: „ s il i-  
jitoriu al tăierei îm p re ju r" , aceasta-spune: că venind 
Christos şi împlinind toată legea, ca fiind tăiat îm prejur, 
şi fiind în acelaşi timp şi semînţa lui Abraâm dupre 
trup, adeslegat blăstemul, a  încetat mânia lui Dumnezeu* 
şi că a făcut vrednici pre cei ce urmau a  primi făgă
duinţa, de ’ndată ce fusese izbăviţi de ceiace îi împiedecase. 
Şi ca să nu zică cei ce invinovăţiau pe alţii pentru -neotv- 
servarea legei: «dară cum Christos s’a tăiat îm prejur, 
şi ,a păzit toată legea ®» — apoi apostolul întoarce vorba 
la oeiace este cu totul din contra. «N’a făcut aceasta, 
zice, pentru ca legea să remâna, ci pentru ca sa o des- 
lege, să o desfiinţeze, şi pe tine să te scape dc blăstemul 
ei, şi să te slobozască cu totul de puterea' ei. Fiindcă 
tu ai călcat legea, de aceia el a  împlinit-o, nu ca şi tu  
să o împlineşti, ci ca el să întăriască, sau să adevereze 
iagăduinţile date părinţilor, pe cari legea le făcea sa  
cadă, arătându-te pre tine îndepărtat şi nevrednic de 
moştenire. Astfeliu, deci, şi tu te-ai mântuit dupre char, 
căci şi tu erai scos afară şi depărtat. Deci, nu te îm
potrivi, şi nici te certa ţinându-te cu încăpăţinare de 
lege, fără nici un scop, fiindcă legea te-ar fi scos cu  
totul din făgăduinţă, dacă n’a r  fi pătimit Christos atâtea 
pentru tine. Şi a pătimit acestea toate, nu doară că tu 
erai vrednic de mântuire, ci pentru ca sa se adevereze 
cuvintele lui Dumnezeu».

Apoj ca nu cumva aceasta să  îngâmfe pre cel 
dintre neamuri, zice: „Iară neamurile pentru milă 
să proslăviască pre Dumnezeu" (Vers. 9). Ceiace 
el spune aici, aceasta înseamnă: cei dintre Iudei cel puţin 
au avut cu dânşii făgăduinţele, deşi au fost nevrednici: 
tu, însă, nici măcar aceasta nu ai avut, ci te-ai m ântuit 
numai prin filantropia lui. Deşi chiar Iudeilor nu s’a r  
fi îndeplinit nimic mai mult din acele făgăduinţi, dacă 
nu,ar fi venit Christos, cu toate acestea apostolul, pentru 
ca să’i amestece la un loCiCu ■neamurile şi şă’i oprească 
de a :se scula contra celor slahi, li aduce aminte de fă
găduinţi. Despre neamuri zice, că s’au mântuit numai 
prin milă. şi de aceia a r  ,fi .drepţi, dacă ■slăvi pe 
Dumnezeu. Slava, ,lui Dumnezeu stă:: în .a se uni -la am 
loc, a’l lăudă pre el într’un suflet, a  purtă pre cel mai 
Slab, a nu trece cu vederea mădylariul rup t (lin trup. 
Apoi adaoge şi mărturii, prin cari se a ra tă  că trebuie
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a  se uni Iudeul cu Elinul, zicând: „Precum este scris : 
pentru aceasta mă voiu mărturisi ţie întru nea
muri, Doamne, şi numele tău voiu cânta", şi ia ră ş i: 
„Lăudaţi pre Domnul toate neamurile, lăudaţi-! 
pre el toate popoarele", şi iarăşi; „Fi-va rădăcina 
lai lesei, şi cel ce se va sculă să stăpâniască 
pre neamuri, întru acela neamurile vor nădăjdui" 
{Vers. 9 — 12). Toate acestea le-a pus înaintea lor, a ră 
tând că ii trebuie să se uniască şi să slăviasca pre 
Dumnezeu, şi în acciaşi timp înfrânând pre cel dintre 
ludei, ca să nu se mândriască şi să nu se ridice asupra 
neamurilor, căci toţi Prorocii îl împiedecă dela aceasta, 
iară pre cel dintre neamuri îl îndeamnă de a fi cumpătat, 
arătând că el este respunzătoriu de un mai m are ohar.

După aceia iarăşi închce vorba cu rugăciune, zi
când: „ Iară Dumnezeul nădejdei să vă umple 
pre voi de toată bucuria şi pacea întru cre
dinţă, spre a prisosi voi întru nădejde, cu pu
terea Duhului Sfînt" (Vers. 13), adecă: izbă vi ţi-vă 
de orice inima rea aveţi unul contra altuia, şi să nu vă 
lăsaţi a fi doborîţi de ispită, căci aceasta înseamnă 
„a prisosi voi întru nădejde". Cauza tuturor bu
nurilor este nădejdea, însă ea nu vine decât dela Ducliul 
Sfint, şi nu cum s’a r  întâmpla, ci numai atunci vine, 
când şi noi facem cele ce suntem datori a face, De aceia 
zicc apostolul: „întru credinţă", căci numai aşa vet! 
puteâ, zice, să vă umpleţi de bucurie, dacă veţi crede 
şi veţi nădăjdui. Şi nu zice numai «dacă veţi nădăj
dui»), ci „dacă veţi prisosi voi întru nădejde11, 
aşa că nu numai că veţi găsi mângâiere în năcazuri, ci 
veţi avea chiar şi bucurie, prin prisosinţa credinţei şi 
a nădejdei. «Numai aşa, zice, veţi putea atrage spre voi 
pe Duchul Sfint, şi numai venind Duchul Sfînt preste voi. 
veţi putea păstra toate cele bune».

*) Dupre cum hrana întreţine viaţa noastră, şi prin

!) Partea morală. Noi trebuie a aveâ fapte bane, şi că, dacă 
le avem pe acestea, atunci vom avea şi pre Duchul SJÎnt, vom 
avea şi nădejde bună. Trebuie încă ca noi să cântăm necontenit, 
şi să avem  în minte toate sfintele scripturi, căci numai aşâ vom şti 
totul, şi despre dogme, şi despre cele morale, şi despre celelalte 
toate. (  VeronJ.
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ea trupul nostru este iconomisit, tot aşa şi dacă vom aveâ 
fapte bune, vom avea cu noi pre Duchul Sfînt, şi când 
avem eu noi pre Duchul Sfînt, vom aveâ şi fapte bune. 
Şl din contra: dacâ nu avem fapte bune, Duchul Sfînt 
sboară dela noi, iară dacă remânem pustii de Duchul 
Sfînt, atunci şi in fapte vom şchiopăta. Când Duchul 
Sfint fuge dela noi, alt mei vine în locul lui duchul cel 
necurat, iară dovada o avem cu Saul. «Şi de ce, zici tu, 
nu ne înăduşăşi pre noi ca şi pre acela?» Dară pre noi 
ne înăduşă în altfoliu: ne inăduşă prin faptele ceie rele. 
Deci, avem nevoie de harpa lui David, ca să cântăm 
sufletului nostru sfintele cântări, atât cele cântate ele Sf. 
Duch, cât şi acele izvorite din faptele cele bune; iară 
dacă vom face numai una din aceste două,, atunci 
auzind cântarea noi rezboim prin faptetc noastre pre 
cel ce ne cântă., dupre, cum făcea S au ll) şi atunci doc
toria ni va fi spre osândă, iară furia demonului va de
veni şi mai sălbatecă. Mai ’nainte de a auzi cântarea 
sc temea demonul, că nu cumva noi auzind-o vom deveni 
mai buni, şi ne vom îndeletnici cu faptele ccle bune; 
dară daca şi după ce am auzit-o noi remânem toi 
aceiaşi ca şi mai ’nainte, apoi atunci el scapâ şi de 
acea frică.

Deci, să cântăm cântarea acea din fapte, ca ast- 
feliu să depărtăm dela noi păcatul, care e cu muU mai 
grozav decât demonul; jjentru că demonul nu no poate 
lipsi de ceriuri numaidecât, ci câteodată el chiar con
lucrează cu cel ce este treaz, — pe când păcatul ne scoate. 
Păcatul este un demon al voinţei noastre, este o manie 
abuzivă a noastră, şi de aceia nu poate aveâ nici milă 
de partea sa, şi nici iertare. Aşâ dară să cântăm su
fletului nostru, care se găseşte în nişte astfel iu  ̂de îm
prejurări, şi din celelalte sfinte scripturi, dară şi din 
cântările fericitului David. Să cânte gura, şi să se în
veţe mintea. Şi acest lucru nu este mic, căci dacă vom 
deprinde limba a  cânta, atunci se va ruşina sufletul 
când a r voi să facă contrar limbei. Dară nu numai 
acest bun îl vom câştigă, ci încă vom mai şti şi altele 
multe, cari ne interesează pre noi, căci în scripturi ni 
se vorbeşte de ccle prezente şi de cele viitoare, de cele 
văzute şi nevăzute ale zidirei lui Dumnezeu.

l) Notă. A se vedea Cartea, 1 a Impar. (I Sarmiil)Cap. 16. (Tcad.).



448 OMILIA XXIX

Aşa de pildă, dacă ai voi să ştii despre ceriu, dacă el 
va sta aşa cum se găseşte, sau se va schimba, iată că 
scriptura îţi va răspunde lămurit, zicâ.ndu-ţi: „Ceri urile 
ca o haină, se vor învechi, şi ca cu un vestmânt 
Ie vei învăli, şi se vor schimbă," (Ps. 101, 27).
Tot acolo vei găsi spunându-se şi despre feliul sau forma 
ceriurilor, căci zice: ,,Oel ce întinzi ceriul Ca o 
piele" (Sspptv =  piele, sau perdea de piele, sau cort) 
{Ps. 103, 3). Dacă ai •voi să ştii şi despre ceiace este 
deasupra ceriului, iarăşi îţi va spune: ,,Cel ce aco
peri cu ape cele mai predeasupra ale lui“ (ib.). 
Dară nu stă numai aici, ci încă îţi vorbeşte şi despre 
lăţimea şi înălţimea ceriului, arătând că amândouă aces
tea sunt depotrivă în m ăsura lor, căci zice: ,,Precât 
sunt departe resăriturile dela apusuri, depăr- 
tat-a dela noi fără de legile noastre. Că dupre 
înălţimea ceriului dela pământ, a întărit Dom
nul mila sa spre cei ce se tem de dânsul11 
(Ps, 102, 12. 11), De ai voi să cunoşti temeliile pămân
tului, nici acestea nu ţi le va ascunde fericitul David, 
ci îl vei auzi cântând u-ţi Şi zicând: „Acesta pre mări 
l-a întemeiat pre el“ (Ps. 23, 2). De cumva ai dori 
să ştii de unde vin cu trem uri le de pământ, tot el te va 
izbăvi de această neştiinţă zicând: „Cel CC Caută Spre 
pământ, şi’l face pre el de se cutremură" (Pş. 
103, 32). Voieşti poate să cunoşti care este trebuinţa cţe 
noapte, adecă pentru ce este făcută noaptea? apoi şi 
aceasta o vei află tot dela eî, zicând: „Intru aceiş, 
(îiji timpul nopţei) vor trece toate fiarele pădurei“ 
(ib. 103, 20). Voieşti sa cunoşti la ce folosesc munţii? 
Tot el îţi va răspunde zicând: „ Munţii cei înalţi cer- 
bilor“ (Ibid. 103, 18). De ce sunt pietrele? „Piatra, 
zice, scăparea epurilor“ *) (ibid.). De ce sunt făcute 
lemnele câmpului (copacii)? „Acolo, zice, se vor în
cuiba paserile11 (Ibid. vers. 17). De ce sunt izvoarele

’) Notă. In ediţiunea Sf. Chrisostom fn loc de epuri =  tuoîţ, 
este artei sălbatici =  xwpoYfoJ-î-ioic, «Piatra scăparea arid ior săl
bateci» zice. (Trad.).
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prin pustietăţi? ,, Adăpase-vor, zice, toate fiarele 
câmpului, preste acelea paserile ceriului vor
locui“ (Ib. 12. 13). De ce este făcut vinul? Nu numai 
ca sa-J bei, căci pentru aceasta eră deajuns apa — ci 
ca să te veseleşti. „Vinul, zice, veseleşte inima omu
lui11 (Ib. vers. 16), iară aflând tu aceasta, vei şti şi 
până la ce punct să întrebuinţezi vinul. Cum se hră
nesc paserile şi fiarele sălbatece? Vei auzi tot pe Da
vid zicând: „Toate cătra tine aşteaptă, să li dai 
lor tirană, la bună vreme". (Ib. vers. 27). De vei 
întreba: de ce sunt animalele? El îţi va răspunde, că 
sunt făcute pentru tine. ,,Cel ce răsare iarba do
bitoacelor, zice, şi verdeaţă spre slujba oameni
lor" (Ib. vers. 14). Care este trebuinţa de lună ? Ascul- 
tă-l tot pe dânsul, zicând: „Făcut-a luna spre vremi" 
(ib. vers. 19), Cum că toate cele văzute şi nevăzute sunt 
făcute de dânsul, şi aceasta a arătat lămurit, zicând: „0& 
el a zis, şi s’a făcut, el a poroncit, şi s’a zidit" (Ps. 
32, 9). Şi cum că va fi deslegarea morţii, şi aceasta ne 
învaţă, zicând: „Dumnezeu va izbăvi sulletulmeu 
din mâna iadului" (Ps. 48, 16). Cum s’a  făcut trupul 
nostru ? Şi aceasta o spune, zicând: „Adusu-şi-a 
aminte că ţărină suntem" (Ps. 102, 14). Unde se 
întoarce iarăşi? „Lua-vei duchul lor, zice, şi se 
vor sfârşi, şi în ţarina sa se vor întoarce" (Ps. 
103, 30). Şi de'ce toate acestea? Pentru tine, căci zice: 
„Cu slavă şi cu cinste l-ai încununat pre dân
sul, şi l-ai’ pus preste lucrurile mâniior tale" 
(Ps, 8, 6). Oare noi oamenii avem ceva comun cu în
gerii? Şi aceasta ni-o spune cântând asteliu: „Micşu- 
ratu-I-ai pre dânsul, cu puţin oarece decât în
gerii" (Ib. vers. 7). Despre dragostea lui Dumnezeu, îl
vei auzi tot pe dânsul zicând: „Precum iubeşte ta
tăl pre fiu, a miluit Domnul pre cei ce se tem 
de dânsul" (Ps. 102, 13). Ni vorbeşte până şi de cele 
ce vor urmă după ducerea noastră de aici, şi despre 
sfârşitul acela neturburat: „Intoarce-te suflete al meu 
la odihna ta, zice, că Domnul bine a făcut ţie".

3825
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(Ps. 114, 7). De ce sunt făcute ceriurile? Şi aceasta î ţi 
spune, zicând: „Ceriurile spun slava lui Dum
nezeu" (Ps. 18, 2). De ce s’a făcut noaptea şi ziua? 
Nu numai ca ele sa se arate şi sa se odihniască iarăşi, 
ci ca să ne şi înveţe pre noi, dupre cum zice: „Ziua 
zilei spune cuvânt, şi noaptea nopţii vesteşte 
tărie. Nu sunt graiuri nici cuvinte alo cărora 
să nu se auză glasurile lor" (Ps. 18, 2. 3). Cum 
m area înconjură pământul? „Adâncul ca O haină, 
zice, este îmbrăcămintea lui" (Ps. 103, 6), căci aşâ 
este textul Ebraic.

Făcând început cu cele vorbite până acum, voi veţi 
ştî şi toate celelalte, ca de pildă: cele pentru Christos, 
cele pentru înviere, cele pentru viaţa viitoare, ceie pen
tru  odihna cea veşnică, pentru osândă, cele pentru viaţa 
morală, cele pentru dogme, şi în fine veţi găsi cartea 
Psalmilor plină de mii de alte bunătăţi. De vei cădeă 
în niscareva ispite, aici vei găsi o mare mângâiere. De 
cumva vei cădeâ în păcate, tot in această carte vei găsi 
mii de doctorii. De vei ajunge în sărăcie, sau în strâm 
torare, uitându-te în această carte, vei vedea multe li
manuri de scăpare. De eşti drept, multă siguranţă gă
seşti in ea, iară de eşti păcătos, multă mângâiere. "De 
eşti drept, şi totuşi pătimeşti rele, îl vei auzi tot pe fe
ricitul David cântând şi zicând: „Că pentru tine ne 
omorîm toată ziua, socoti tu-ne-am ca nişte oi 
de junghiere" şi „Aceste toate au venit preste 
noi, şi nu te-am uitat pre tine" (Ps. 43, 24. 19). 
De cum vă jxmte te-au îngâmfat succesele tale, il vei auzi 
spunând: „să nu intri la judecată cu robul tău, 
că nu se va îndreptă înaintea ta tot cel viu" 
(Ps. 113, 2), şi de ’ndată te vei smeri. Chiar de ai fi pă
cătos şi desnădăjduit în sine-ţi, îl vei auzi tot pre el 
spunând necontenit: „Astăzi de veţi auzi glasul lui, 
să nu vă învârtoşaţi inimile voastre, ca întru 
întărîtare" '), şi Îndată te vei ridica şi vei scăpă de

') Notă. Ex.presi.unea din original «rcapamxp«tB|j.aţ» nu este tra
dusă exact în româneşte prin cuvântul întărîtare. n'y.pAKyp'/.aiioc 
înseamnă mâhnire mare, întristare peste măsură. Aşâ că traducerea 
exactă ar f i : a să nu vă învârtoşaţi inimile voastre, ca întru întris
tare, precum în ziita isvitirei în pustie» (Tra.d.).
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desiiădăjduire. De cumva ai diademă (coroana împără
tească) pe cap, şi pentru aceasta cugeţi lucruri mari, 
tot dela el vei află că: „Nu se mântuieşte împăra
tul prin multă putere, şi uriaşul nu se va mân
tui întru mulţimea (mărimea) vîrtuţei lui‘L (Ps. 
32, 16), şi vei puteă sa devii cumpătat. De cumva eşti 
bogat şi slăvit, iarăşi îl vei auzi cântând: „ V a i! celor 
ce nădăjduiesc spre puterea lor, şi întru mulţi
mea bogăţiei lo r se fălesc" (Ps. 48, 6), şi că: 
„Omul ca iarba, zilele lai ca floarea câmpului" 
(Ps. 102, 15), şi că: „Nu se va pogorî cu dânsul 
slava lui“ (Ps. 48, 18), şi atunci nimic nu vei mai crede 
ca este mare pe pământ. Când slava şi stăpânirea, cari 
se cred cele mai strălucite dintre toate bunurile, sunt 
atât. de josnise şi de dispreţuit, atunci care a r  putea fi 
vrednică de cuvânt?

Poate că ai căzut în vre-o tristeţa ? Ascultă ce spune: 
„Pentru ce eşti mâhnit sufletul meu, şi pentru 
ce mă turburi? Nădăjduieşte spre Dumnezeu, 
că mă voiu mărturisi lui“ (Ps. 41, 6. 7) Dară poate 
că vezi în lumea aceasta pe mulţi, cari deşi nevrednici, 
lotuşi progresează şi li merge bine? Ascultă-] ce spune: 
„Nii răvni celor ce viclenesc, zice, nici pizmui ce
lor ce fac fărădelege, căci ca iarba curând se 
vor uscâ, şi ca verdeaţa buruenei degrab vor 
cădeâ“ (Ps. 36, 12). Vezi poate şi pre cei drepţi osân
diţi la un ioc cu cei păcătoşi? Ascultă-1 ce spune, că 
nu este aceiaşi cauză: „Multe şunt, zice, bătăile pă- 
câtosului" (Ps. 31, 10), şi ia răşi. „Moartea păcăto
sului este rea“, şi iarăşi: „Scumpă este înaintea 
Domnului moartea cuvioşilor lui“. Acestea zi-le 
într’una, de aici te invală, căci flecare din vorbe 
este un noian nemărginit de cugetări. Noi, însa, trecem 
peste dânsele cum s’a r întâmplă; dară dacă am voi să 
le examinăm cu exactitate, am găsi în fiecare din ele 
o mare bogăţie. Dară acum, chiar şi din cele spuse, este 
cu putinţă de a ne izbăvi de patimile ce ni stau în 
preajma noastră, căci când scriptura nu ne lasă de a 
pizmui pe altui, nu ne lasă de a ne întrista şi a ne scârbi 
fără nici un folos, când ne spune că sa nu credem că
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bogăţia este ceva folositoriu, şi să nu credem ca este 
v r’un lucru m are sărăcia, sau scârba, sau chiar însăşi 
viaţa noastră, apoi atunci ea este aceia care ne poate 
izbăvi de toate patimile.

Pentru toate acestea să mulţamim lui Dumnezeu, 
şi să facem întrebuinţare de acest tezaur nepreţuit, „ca 
astfeliu prin răbdare şi prin mângâierea scrip
turilor nădejde să a v e m şi atunci nc vom bucura 
şi de bunurile viitoare. Cărora fie a ne învrednici cu 
toţii, prin charul şi filantropia Domnului nostru Iisus 
Christos, prin care şi cu care se cade slava Tatălui şi 
Sf. Duch, acum şi pururea şi în vecii veci ioc. Amin.

O M I L I A  X X X

„Şi adeverit sunt şi eu înşir mi, fraţii mei, 
pentru voi, că şi voi sunteţi plini de bunătate, 
plini de toată ştiinţa, putând şi unii pre alţii 
a vă învăţâ“ (Cap. 15, 14).

A zis mai sus că: „Intru cât sunt apostolul 
neamurilor, slujba mea o slăvesc”, a zis apoi: „Nu 
cumvâ oare te va cruţă pe tine?“ a mai zis încă: 
„Nu fiţi înţelepţi întru voi înşi-vă“, ş i : „Tu cine 
eşti care judeci pre fratele tău?“ şi iarăşi: „Tu 
cine eşti care judeci pre sluga străină?" şi altele 
multe, cari sunt mai însemnate decât acestea. Deci, 
fiindcă în multe locuri el a făcut cuvântul sau aspru şi 
supărătoriu, apoi la urm ă mângâie, şi ceiace zicea la 
începutul epistolei, aceiaşi zice şi acum când e pe cale 
de a  o sfârşi. începând epistola el zieeâ: „MulţămesC 
lui Dumnezeu pentru voi toţi, că credinţa voas
tră se vesteşte în toata lu m e a ' iară aici zice: 
„Adeverit sunt eu însu’mi pentru voi, că plini 
sunteţi de bunătate, putând şi pre alţii a învăţa”, 
ceiace este mai însemnat decât vorbele de mai sus. Şi nu 
zice: «am auzit», ci „sunt adeverit", adecă „sunt
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convins” şi nu am nevoie de a afla dela altul; şi zice: 
„eu însu’mi“, adecă «chiar eu, care vă cert, chiar eu 
care vă învinovăţesc». „Că sunteţi. plini tic bună
tate" zice. Aceasta o spune faţă de înfruntarea tăcută 
cu puţin mai ’nainte, ca şi cum pare-că li-ar zice: «nu 
v’am înfruntat doară ca pe nişte oameni cruzi, şi nici 
nu v’am spus ca unor oameni uvîtori de fraţi, ca să 
primiţi pre cei slabi şi neputincioşi, să nu’i lăsaţi, şi 
nici să stricaţi lucrul lui Dumnezeu, — fiindcă ştiu că 
sunteţi plini de bunătate». Prin această expresiune, mi 
se pare că el numeşte întreaga virtute. Şi n-a zis «aveţi», 
ci „Sunteţi plini'4. Dară şi ceiace urmează-este tot de 
aceiaşi putere, căci zice: „plini de toată ştiinţa (cu
noştinţa)”. De ce atunci, dacă erau iubitori, nu ştiau 
a  se purtă cu cei ce’î iubiau? De aceia a adaos: „de 
toată ştiinţa, putând şi unii pre alţii a vă învăţă”, 
adecă, nu numai a  află, ci şi a învăţă,

„Şi mai cu îndrăzneală, am scris vouă, fra
ţilor, din parte” (Vers. 15). Priveşte înţelepciunea lui 
Pavel; priveşte umilinţă la el, cum, după ce prin cele 
dinainte li-a dat o lovitură grea, şi a reuşit în ceiace 
voiă, la urmă iarăşi face uz de blândcţă. E ra poate de- 
ajuns, ca şi fără cele spuse aici să Ii slăbiască mândria; 
eră poate prisoselnic ca să li mai spună, ca li-a scris 
cu îndrăzneală, însă acesta este obiceiul Iui. Aceasta' o 
face şi în epistola eătră Ebrei, cărora li zicea: „Insă 
avem adeverire pentru voi, iubiţilor, de cele mai 
bune, şi care sc ţin de mântuire, măcar deşi 
aşa grăim” (Ebr. 6,9). Şi Corinthenilor scriind li ziceâ; 
„Vă laud pre voi, fraţilor, că de toate ale mele 
vă aduceţi aminte” (L Cor. 11, 2). Şi Galatenilor li 
spuueâ: „Am nădejde de voi, că nimic altă nu 
veţi gândt” (Gal. 5, 10), şi în fine prin toate epistolele 
ai1 putea găsi cineva o asemenea teorie; aici însă mai 
bine dcsvoltată, fiindcă mulţi dintre dânşii erau in dem
nităţi înalte, şi eră nevoie ca să li înfrunteze cugetele 
lor cele îngâmfate, ca astfeliu nu numai să nu sc întă- 
riască această patimă printre dânşii, ci chiar să slă- 
biască cu desăvârşire, pentru care şi întrebuinţează di
ferite mijloace. De aceia şi aici zice: „Mai CU îndrăz-
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neală am scris vouă“. şi nu a stat aici, ci a  adaos:
„din p a r te " ,  adecă puţin de to t Şi nici aici n’a stat, 
ci adaogă: „ca cum va’şi aduce aminte vouă".
Şi n’a zis: «învăţăndu-vă» sau «arnintindu-vă 
vVjwtov)», ci eTcavaixLţj.wjjy.tuv, adecă aducându-vă aminte de 
ceva mic şi nebăgat în seamă.

Ai văzut acum ce feliu este sfârşitul exordului?
Dupre cum acolo ziceâ că: „credinţa voastră se ves
teşte în toată lumea", tot aşâ şi la stârşitul epistolei, 
unde zice: „Că ascultarea voastră la toţi a ajuns"
(Rom. 10, 19). Şi-dupre cum începând epistola zicea:
„Doresc să vă văd pre voi, ca sa vă dau vouă 
ceva d a r  duchovnioesc, spre întărirea voastră", 
tot aşâ zice şi aici prin expresiunea „ca şi cu m  v’aşi 
mai aduce aminte vouă". Aşâ dară poşorându-se 
de pe tronul lui de dascal, şi acolo ca şi aici el li vor
beşte ca la nişte fraţi deopotrivă cinstiţi, ceiace mai 
ales este de datoria dascălului adevărat, ca să’şi varieze 
cuvântul, spre folosinţa auditorilor. Priveşte, deci, cum 
zicând el: „M ai cu îndrăzneală am scris vouă" 
şi că: „d in  parte" şi că „ca cum v’aşi mai aduce 
aminte", nu s’a mulţămit numai cu atâta, ci făcându-şi 
vorba mai smerită, a  adăogat: „ P e n tru  charul ce 
mi s’a dat mie dela Dumnezeu", ceiace spunea şi 
la începutul epistolei, când ziceâ: „Că d a to r iu  sunt", 
ea şi cum pare că a r fi zis: «nu am  răpit această cinste 
cu dela sine’mi putere, şi nici n’am alergat eu întâi spre 
ea, ci Dumnezeu a poroncit a şâ ,— şi aceasta dupre \
char, iară nicidecum că aşi fi fost rânduit dupre vred
nicie. Deci, nu vă întărâtaţi, căci nu cu mă rascol asupra 
voastră, ci Dumnezeu este care’mi poronceşte^ aşâ». Şi 
dupre cum acolo ziceâ: „Căruia slujăsc întru evan
ghelia Fiului S ău“, tot aşâ şi aici, spunând: „ P r in  
charul ce mi s’a dat mie dela Dumnezeu" a 
adaos imediat: „Ca să fiu eu siujitoriu lui Iisus 
Christos întru (la) neamuri, cu slujbă sfîntă 
lucrând evanghelia lui Dumnezeu" (Vers. 16).
După ce dă dovada cea mai mare a celor spuse, el în
toarce vorba la ceva mai însemnat, căci nu spune sim-
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piu «slujbă» ca la început, ci „slujbă sfmtă“. «Aceasta 
este preoţia mea, aceasta este slujba mea cea sfintă, 
zice, ca eu să propoveduiesc şi să vestesc evanghelia 
lui Dumnezeu, şi această propoveduire eu o proadue lui 
ca jărtfa. Nimeni nu ar putea să învinovăţească pe preo
tul, care lucrează ca să proaducă lui Dumnezeu jărtfa 
fară de prihană». Acestea le ziceâ, pe de-oparte ca să li 
înaripeze cugetele lor, arătând ce feliu de jartfă sunt ii, 
iară pe dc-aîtă apărându-se pentru cele ce li-a fost zis, 
căci aşâ i s’a poroncit. «Ca arm a mea, zice, este eva,n- 
giielia, este cuvântul propoveduirei. Şi cauza nu este, ca 
eu să mă slăvesc, ca eu să mă a ră t strălucit, ci „ca . 
să fie jărtfa (proaducerea) neamurilor bine pri
mita, sfinţită întru Duci iul Sfînt“, adecă, ca sufle
tele celor învăţaţi să prim iască propoveduirea evan
ghelici. «Nu doară pentru că Dumnezeu m’a cinstit pre 
mine încred inţându-mi această slujba, ci pentru că s ’a 
îngrijit de voi».

Şi cum a r putcâ fi bine primiţi? „ In tru  Duchul 
Sfînt“ zice. Nu este nevoie numai de credinţă, ci şi de
o viaţă duchovnicească, ca astfeliu să putem stăpâni pe 
Duchul ce ni s’a dat odată. Căci la noi nu mai sunt acum 
lemne şi foc, nu mai este altariu şi cuţit de jărtfa, ci 
Duchul lui Dumnezeu, Duchul sf'înt. «De accia, zice, toate 
le fac, ca să nu se stingă focul Duchului, căci aceasta 
mi s’a poroncit». Dară (ie ce le spui acestea celor cari 
n’au trebuinţă? «Tocmai pentru aceasta, zice., le spun, 
nu ca să’i învăţ, ci ca să li aduc aminte. Dupre cum 
preotul prezentă focul arzând, spre a mişcă pe cei de 
ţâţă, aşâ şi eu vă aţîţ, vă deştept buna voinţă a  voastră». 
Şi’priveşte, că ei n’a spus «ca să fie jărtfa voastră», ci 
jărtfa neamurilor11. Gând el zice „jărtfa neamu- 
rilor“, numeşte prin aceste vorbe întreaga lume, pă
mântul şi marea, moderându-li cugetele lor, ca să nu 
nesocotiască, adecă să nu creadă că este nedemn de 
dânşii, de a aveâ de dascal al lor, pc cel ce este hotărît 
a merge până la marginile lumei, — ceiace ziceâ şi Ia 
începutul epistolei: „Precum şi întru celelalte nea
muri; că Elinilor şi barbarilor, înţelepţilor şi 
neînţclepţilor datoriu sunt“.

'„Drept aceia am laudă întru Christos Iisus,
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întru cele ce sunt cătră Dumnezeu4' (Vers. 17). 
Findcă mai sus s’a  fost umilit foarte tare înaintea lor, 
iarăşi ridica de asladată cuvântul; adeasta însă o face 
pentru dânşii, ca să nu se arate vrednic de dispreţuit 
fată de ii. Dară şi aici când se înalţă pe sine, el îşi 
aminteşte de obiceiul său, zicând: „am laudă”, adecă: 
«mă laud nu în mine însu’mi, şi nici în râvna noastră, 
ci în charul lui Dumnezeu».

„Că nu voiu cuteză a zice ceva, din cele ce 
n’a lucrat Cliristos prin mine, spre ascultarea 
neamurilor, cu cuvântul şi cu fapta, întru pu
terea semnelor şi a minunilor, întru puterea 
Duchului lui Dumnezeu” (Vers. 18. 19). «Nici nu 
poate spune ci ne v i, zice, că vorbele mele sunt de fam- 
faronie, căci ca simbole ale slujbei mele celei sfinte, şi 
aie chirotoniei mele, am multe dovezi a vă arată. Nici 
mantie lungă ( tu ^ ^ ) , nici clopoţei pe dânsa — dupre 
cum aveau arhiereii cei vechi, — nici m itră şi chidară ') 
(KtSafjtv), ci semne şi minuni cu mult mai înfricoşate 
decât toate acestea. Şi nici nu se poate zice, ca mi s’a 
încredinţat această slujbă, şi eu n’am fâcut ceiace mi 
s’a tporoncit, — sau mai bine zis, nu eu am făcut, ci 
însuşi Christos. De aceia mă şi laud, şi nu pentru fapte 
întâmplătoare, ci pentru cele duchovniceşti. Aceasta este 
ceiace zic: „întru cele ce sunt cătră Dumnezeu”. 
Cum că eu am săvârşit lucrul pentru care am fost tri
mis, şi că cuvintele mele nu sunt de famfaronadă, o do
vedesc minunile şi ascultarea neamurilor». ,,Că nu voiu 
cuteză, a zice cevâ din cele ce n’a lucrat Christos 
p r in  mine, zice, spre ascultarea neamurilor, cu

’) N o tt i , A se vedea. Exodul, cap. 28, &. Descrierea am ănun
ţită însă o găsim  îa  Iosip (Arlnologia Ebraică), §, 3. unde citim : 
„Preoţii poartă pe cap un acoper ornant nea;, cuţit la vârf, care 
nu’l acopere peste tot, ci puţin rădicat dela jum ătatea capului în 
sus. Se numeşte masnuemfthh, iar forma lui este astfeliu, că  se pare 
a  fi o coroană sau diademă îm părătească. Este făcut din materie 
de lâ n ă  tare, ia ră  când se boţeşte sau se strică, se coase şi se 
drege de multe ori. Apoi la partea de jos îl îm presoară o pânză 
de in subţire, care  se pogoară până la frunte, şi care  astupă cu
să tu ra  şiretului de pe m arşină, şi orice defect a r  fi. Se potriveşte 
pe cap foarte bine, şi în timpul ierurghiei când preotul asudă, 
nu’i pricinueşte ni ci-0 nemulţumire". (Trad,).
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cuvântul şi cu fapta, întru puterea semnelor şi 
a minunilor, întru puterea Duchului Iui Dum
nezeu".

Ai văzut cum se grăbeşte de a arătă că totul este 
al lui Dumnezeu, şi nimic al său? «Nu eu sunt care

I vorbesc, zice, sau fac ceva, sau săvârşesc minuni, ci
totul face Dumnezeu, totul Duchui sfînt». Acestea le 
spune, arătând şi demnitatea Duchului. Ai văzut cum 
acestea sunt mai minunate şi mai înfricoşate decât cele 
din legea veche, ca de pildă: jărtfa, sini bol ele şi proadu- 
cerea? Când el zice: „cu cuvântul şi cu fapta, întru 
puterea semnelor şi a minunilor", aceasta- o spune: 
adecă învăţătura, filosofia despre împărăţia ceriurilor, 
dovada în fapte şi în viaţă, morţii cei înviaţi, demonii 
cei alungaţi, orbii cei vindecaţi, şchiopii cei tămăduiţi, 
şi toate celelalte minuni pe cari le-a lucrat Duchul sfînt 
prin noi. Şi fiindcă toate acestea erau mai mult o ho- 
tărire a sa, apoi ca o dovadă pipăită de. adevăr arată 
mulţimea ucenicilor, pentru care a şi adăogat: „A şâ 
încât din Ierusalim şi împrejur până la Iliric 

-i am împlinit evanghelia lui Christos41. Aşâ dară
el num ără aici şi oraşe, şi ţări, şi neamuri, şi popoare, 
şi nu numai pre cei de sub stăpânirea Romanilor, ci şi 

; pre cei de sub barbari. «Să nu’mi spui numai de calea
; Finicici şi a Siriei, a Ciliciei şi a Capadooiei, ci ţine

socoteală şi de ccle dindărăt toate, ca a Sarachinilor, 
a  Perşilor şi a Armenilor, şi a altor barbari». De aceia 
a  şi zis el: ,,şi împrejur11, ca nu cumva să mergi 
numai pc drumul drept, ci să treci cu cugetul şi prin 
Asia de miazăzi. Şi ca un vifor de minuni, printr'un 
singur cuvânt: întru puterea semnelor şi a mi
nunilor", el a trecut peste tot locul. Tot aşa şi prin
ex presiunea „şi împrejur41 el a  trecut şi preste oraşe 
mari, preste neamuri, popoare şi ţări, căci pe toate le-a 
concentrat in această ex presiune. Aşă dară el eră de
parte de orice mândrie, iară acestea le spunea pentru 
dânşii numai, ca să nu cugete lucruri m ari de ii.

începând epistola el ziceâ: ,,ca să am ceva roadă 
şi întru voi, precum şi întru celelalte neamuri44, 
iară aici el vorbeşte de preoţie. Fiindcă mai ’nainte li-a 
grăit foarte aspru, de aceia aici mai lămurit li a ra tă  şi
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puterea ce o aveâ asupra lor. De aceia acolo el zice 
simplu „precum şi întru celelalte neamuri1*, pe 
când aici ara tă  întregul loc pe unde s ’a propoveduit 
evanghelia, aşâ că din toate părţile el are grija de a li 
tăia mândria, şi a li înfrâna cugetele. Şi priveşte că el 
n’a spus simplu, că a propoveduit evanghelia, ci că: 
„am împlinit evanghelia lui Christos".

„Şi aşâ m’am nevoit bine a vesti, nu unde 
s’a numit’Christos" (Vers. 20). Iată aici o altă exa- 
geraţie în vorbă, că nu numai a bine vestit şi a con
vins pe atâţia, ci încă că nici nu s’a dus măcar pe Ia 
cei învăţaţi deja de alţii. A tât de departe eră el de a se 
aruncă asupra ucenicilor învăţaţi, şi a face aceasta 
pentru slava sa, încât că el caută să înveţe pre cei ce 
nu auzise de Christos. Nici n’a zis: «unde nu au crezut», 
ci „unde nici nu s’a numit Christos", ceiace e mai 
mult. Şi pentru ce a făcut el aşâ? „Ca să nu zidesc, 
zice, p e  tem elie  străină". Acestea spunându-le, el se 
a ra ta  a fi cu totul străin de slavă deşartă, şi-i în- 
ştiinţază că el s’a hotărît a li scrie, nu împins de dra
goste cătră slava deşartă, sau pentru cinstea cea din 
partea lor, ci ca unul ce’şi împlineşte slujba sa, ca să
vârşind o lucrare sfinţita, ca dorind mântuirea lor. El 
numeşte străin  pe acel dintre apostoli, care nu lucrează 
dupre calitatea sau însuşirea persoanei, sau dupre na
tura  propoveduirei, ci dupre ideia de plată; fiindcă, pro- 
poveduirea nu este străină, decât atunci când are în 
vedere o plată străină. Dară el eră cu totul străin de 
plata cuvenită altora cari s’au obosit în propoveduire.

După aceia arată şi prorocia care s’a împlinit, 
zicând: „Ci precum este scris: cărora nu s’a vestit 
pentru dânsul îl vor vedea, şi cari n’au auzit 
vor înţelege" (Vers. 21). Ai văzut cum el aleargă acolo, 
unde este mai mult năcaz, unde sudoarea e mai mare? 
„Pentru aceia, zice, mă şi apropiam de multe 
ori a veni la voi" (Vers. 22). Acum tu gândeşte-te 
cum el iarăşi urzăşte sfirşitul epistolei la feliu cu înce
putul ei; — căci începând epistola ziceâ: ,,Că de niulte 
ori m’am gândit ca să viu la voi, şi am fost 
oprit până acum", pe când aici pune şi cauza pentru 
care a fost oprit, şi nu odată, nici numai de două ori,
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ci ;,de multe ori". Precum acolo zice că: „de multe 
ori“ îşi pusese în gând să se ducă la dânşii, aşâ şi aici 
zice: „Că de multe ori mă opri am a veni la voi", 
ceiace mai cu samă arată dorinţa lui, căci se încerca 
de multe ori a face aceasta.

„Iară acum ne mai având loc într’aceste 
laturi". Ai văzut cum a arătat, că nu pentru iubirea 
de siavă li-a scris această epistolă? „Şi dorinţă având 
a veni cătră voi de mulţi ani. Când voiu merge 
in Ispania, voiu veni Ia voi, că am nădejde tre
când pe acolo, sa vă văd pre voi, şi - de cătră 
voi sa mă petrec acolo, după ce mă voiu să tură 
mai ’nainte de voi din parte“ (Vers. 23. 24). Ca să 
nu se creadă că’i dispreţuieşte când zice aceste vorbe, 
adecă să nu’şi închipuie ca aceasta e ca şi cum ar fi 
zis: «fiindcă acum n’am ce face, de aceia vin la voi», 
apoi el iarăşi întoarcc vorba la dragoste, zicând: „Do
rinţă. având a veni cătră voi de mulţi ani". «Nu 
fiindcă n’am ce face, de aceia voiu veni la voi, zice, ci 
dorinţa cea veche ce mă munciâ, aceia am îndeplinit-o 
acum». Apoi iarăşi, ca nu cumvă aceasta să’i îngâmfe, 
priveşte cum îi moderează, zicând: „Când voiu merge 
în Ispania, voiu veni la voi, că nădăjduiesc 
trecând pe acolo să vă văd pre voi“. De aceia 
deci, a spus aceste cuvinte, ca să nu cugete lucruri mari; 
cu alte cuvinte el voieşte a arată şi dragostea lui cătră 
dânşii, în acelaşi timp voieşte şi pe dânşii să’i împiedice 
de a  se îngâmfa. Tot acest lucru il face şi in cele ce ur
mează, schimbând doară cuvintele ce le întrebuinţează. 
De aceia tocmai, ca să nu zică i i : «dară în treacăt vrai 
să ne vezi pe n o ii» — imediat, a adaos: „şi de voi 
sa mă petrec acolo", adecă, că «voi inşi-vă să măr
turisiţi de mine, că trec pe alăturea de voi, nu pentru 
că vă dispreţuiesc, ci fiind silit de nevoie».

Dară fiindcă chiar şi aceste vorbe scârbesc pe 
cineva, apoi îndreaptă vorba şi o face mai veselă oarecum, 
zicând: .,D upă ce mă voiu s ă tu r a  mai ’nainte de 
voi din parte". Când zice: „Când voiu merge**, 
prin aceasta arată că el nu umblă după slava lor, iară 
prin expresiunea: „d ltpă  Ce m ă  v o iu  S ă tu ră “ arată
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dragostea cea mare câtră dânşii. Şi încă nu o dragoste 
cum s’a r întâmpla, ci foarte fierbinte, căci n’a spus numai 
„după ce mă voiu satură", ci a adaos încă: „din 
parte". «Nici un timp, zice, nu mă poate satură, şi 
nici nu’mi poate face vre-o greutate de convieţuirea cu 
voi». Ai văzut cum arată  dragostea lui, când cu toate 
că eră grăbit, totuşi nu putea trcce pe lângă dânşii mai 
nainfce de a  se satură de ii? Dară chiar cuvintele pe 
care el le întrebuinţează cu atâta căldură, încă sunt un 
senin văzut de dragostea lui cea părintească, căci n’a 
zis numai „sa vă văd“, ci a adaos: „după ce mă 
voiu Săturâ", cuvinte cari sunt ale celui atras de 
dragostea altora. Pe deoparte şi lauda lor eră mare, 
căci îi prezentau lui un rod atât de plăcut al ascultării 
lor, iara pe de-aita şi ducerea lui acolo eră un semn 
văzut de dragostea ce o aveă faţă de dânşii. Şi Corin- 
thenilor scriindu-li ziceâ: „Ca voi să mă pctreccţi 
ori in cotro voiu merge" (I. Cor. 16, 6), prin cari 
cuvinte cî ara tă  dragostea lui către ucenici, dragoste 
cu care nu este nimic deopotrivă. De aceia când el în
cepea epistolele, totdeauna le începea de aici, adecă dela 
dragoste, şi când le sfârşiâ tot cu dragostea încheia. 
Dupre cum un părinte îşi iubeşte pe unicul său fiu, în
tocmai aşă îşi iubea el pe toţi ucenicii, pentru care şi 
ziceâ: Cine este neputincios, şi eu să nu fiu ne
putincios? Cine se sminteşte, şi eu să nu mă 
aprinz?“ (ii. Cor. l i ,  29).

') înainte de toate celelalte, dascalul adevărat trebuie 
să aibă dragoste. De aceia şi ziceâ Christos lui Petru: 
„De mă iubeşti, paşte oile mele" (ioan 21, 16), 
fiindcă cel ce iubeşte pe Christos, iubeşte în acelaşi timp 
şi turm a lui. Şi pe Moisi atunci l-a pus Dumnezeu peste 
poporul Iudeilor, când el a arătat dragoste cătră dânşii. 
Şi David a luat împărăţia, numai după ce s’a  arătat 
mai ’ntâi iubitoriu cătră ludei, căci fund încă tânăr el 
a  simţit durere pentru popor, în cât îşi pusese la mijloc 
chiar viaţa lui, când a ucis pe acel barbar (Goliat). Dara 
dacă ziceâ: „Ce voiu face omului, oare va omorî

’) Partea morală. Ce felia trebuie să  flc dascaluî adevărat. 
( Vi'ron J.
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pre cel de alt neam?" (i. imp. 17, 26) el nu spuneâ 
aceste vorbe ca cnm ar li pretins plată ca sâ’l omoare, 
ci voia ca să i se încredinţeze lui lupta cu accl barbar 
Iară când s’a prezentat înaintea împăratului, după uci- 
derca lui Goliat, n’a vorbit nimic de biruinţa lui. De 
asemenea şi Samml era foarte iubitoriu, căci zicea,:
„Departe fie de mine păcatul acesta, ca să în
cetez a  mă rugă Domnului pentru voi" (I. imp. 
12, 23). Tot aşâ şi Pavel ardea de dragostea cătră ucenici, 
ba înca mai mult chiar decât toţi. De aceia şi pe dis- 
cîpulii săi astfeliu îi făcea, încât li zicea: „Că de a r  
fi fost cu putinţă, ochii voştri scoţându-i i-aţi 
fî dat mie“ (Galat. 4, 15) Dc aceia şi Dumnezeu în
vinovăţind pe dăscălii Iudeilor, înaintea tuturor celorlalte 
aceasta o spune: „Vai vouă păstorii lui Israil! Au 
pascu-se păstorii pre sine? Au nu pre oi le 
pasc păstorii?'1 (Iczech. SA, 2) Dară ii făceau cu totul 
din contra, căci zice: „Iată laptele îl mâncaţi, şi 
cu lâna vă îmbrăcaţi, şi ce este gras junghiaţi, 
şi oile mele nu le paşteţi" (Ibid. vers. 3). Dară şi 
Christos făcând icoana păstoriului ceiui bun, zicea: 
,, Păstor iul ccl bun sufletul său îşi pune pentru oiu 
(ioan 10, 10). Aceasta a făcut-o şi David de multe ori, 
şi chiar şi atunci când venise de sus urgia Dumnezeiască 
asupra întregului popor, când toţi fusese sfâşiaţi, el ziceâ: 
„ Ia tă  eu sunt cel ce am păcătuit, şi eu sunt 
păstoriul cel ce am făcut rău; şi aceştia oi fiind 
ce au făcut?" (II. Imp. 24, 17). De aceia în alegerea 
pedepselor el nu a ales nici foamea, nici prigonirea 
duşmanilor lui, ci moartea trimisă de Dumnezeu, prin 
care nădăjduiă că pe alţii îi va pune în siguranţă, iară 
el se va nimici înaintea tuturor celorlalţi. Dară fiindcă 
aceasta nu s’a petrecut, apoi e! plânge şi zice: „Să fie 
dară mâna ta  preste mine",—  şi dacă poate nu e 
deajuns, apoi „şi preste casa tatălui meu" (lb). 
„Eu sunt, zice, păstoriul cel ce am păcătuit-1, 
ca şi cum pare că a r fi zis: «dacă aceştia au păcătuit, 
apoi eu sunt respunzâtoriu de pedeapsă, eu care nu i-am 
îndreptat; şi când păcatul este şi al meu, atunci este 
drept ca eu să primesc pedeapsa». Voind ca să măriască
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vinovăţia, el a pus de faţă numele păstoriului. Şi numai 
aşa a  încetat urgia Jui Dumnezeu, numai aşa şi-a retras 
hotărîrea dată mai dinainte contra, lor. Atât de mare 
lucru este m ărturisirea păstoriului celui bun, încât dupre 
zicerea înţeleptului Solomon „Dreptul singur este 
pîrî.şuî său în cuvântarea cea dintâi" (Prav. 18. 
17); atât de m arc este îngrijirea şi simpatia păstoriului 
adevărat cătră turm a sa. Când el a văzut pe toii aceia 
ucişi, i s’au tulburat cele mai dinăuntru ale sale, ca şi 
(Jupă copiii sai adevăraţi ucişi de alţii, şi de aceia cerea 
ca urgia lui Dumnezeu să vină asupra lui. Chiar şi la 
începutul ucidere! a r  fi făcut aceasta, dacă nu ar' fi fost 
sigur, că i se va întâmplă şi îui ca şi cu cei ucişi. Dară 
când a văzut că aceasta nu s’a întâmplat, şi că neno
rocirea a  căzut numai asupra acelora, atunci n’a mai 
putut răbda, ci s’a aprins mai mult chiar decât atunci 
când i s’a ucis cel întâi fiu a) său, Amnon Atunci 
nu şi-a cerut moartea dela Dumnezeu, pe când de astadată 
cere ca să cadă înaintea tuturor celorlalţi.

Astfeliu trebuie a  fi stăpânitoriul, şi ei mai mult tre
buie să se scârbească de nenorocirile altora, decât de ale 
familiarilor săi. Acelaş lucru a pătimii şi cu fiul sau Abe- 
salon, ca astfeliu să afli tu, că el nu iu te a  mai mult pe 
fiu] sau, decât pe supuşii săi. Deşi ace l, tânăr eră des
frânat şi chiar aveâ gând să ucidă pe tatăl său, cu toate 
acestea ziceâ: „Cine îm i v a  d a  m ie m o a r te a  în 
locul tăU?“ (II Imp. 18, 3:<). Dară, ce spui, o! fericite, 
şi mai blând decât, toţi oamenii"? Fiul tău îşi pusese în 
minte să te ucidă, şi te îngrădise cu o mulţime de curse, 
şi tocmai când scăpasc’şi de dânsul, tocmai când tro
feul iţi sta la picioare, tu te rogi să mori? «Da! respunde 
el, fiindcă arm ata nu m’a  învins pe mine, ci încă sunt 
rezboit mai grozav ca mai înainte, şi cele dinlăuntru 
ale mele mat mult mă tulbură acum».

Toţi aceştia, deci, se ingrijau mai muit de cei încre
dinţaţi lor, decât de cei mai ae aproape ai lor. Dară apoi 
şi fericitul Abraâm avea îngrijire până chiar şi de cei 
cei ce nu erau încredinţaţi lui, şi încă atâta îngrijire, 
că s’a  îngrădit singur pe sine în primejdii foarte mari. 
Cum că el a pătimit nu numai pentru nepotul său Lot,

') Notă. A se vedeă cartea II a  Împăraţilor, cap. 13. (Trad).
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ceiace a pătimit, ci şi pentru Sodorniteni, se vede de acolo, 
că n’a încetat a alunga pe Perşii aceia, până ce mai 
întâi nu a liberat pe toţi cei duşi în robie. Deşi el puteâ 
ca să se întoarcă înapoi, de îndată ce a  liberat pe ne
potul său Lot, totuşi n’a voit, căci el de toţi se îngrijâ 
deopotrivă *). Tot acest fapt îl vedem petrecându-se şi m 
timpurile viitoare. Când de pildă urgia Dumnezeească 
surpa cetăţile din temelie, — căci nu era doară arm ata 
barbarilor "care ameninţa să le împresoare, — şi când 
nu era timp nici de arme, nici de luptă cu duşmanii, 
ci timp de rugăciune, el atâta râvnă a pus pentru dânşii, 
ca şi curn urm ă ca însuşi el să se piardă cu aceia. De 
aceia el nu odată, nici numai de două sau trei ori, ci 
de multe ori s’a rugat lui Dumnezeu, şi a alergat în ru
găciuni chiar la firea sa omenească, zicând: '„Eu Care 
s u n t pământ şi cenuşă" (Cap. 18, 27). Apoi fiindcă 
i-a văzut pedepsiţi de Dumnezeu din cauza purtărei lor, 
el se rugă, ca măcar pentru alţii să’i mântuiască. De 
aceia şi Dumnezeu zicea: „A.U ascunde-voiu dc 
Abraâm, sluga mea, cele ce eu voiu face?:‘ (ib. 
Vers. 17) — ca noi să aflăm, cum dreptul înaintea lui 
Dumnezeu este totdeauna şi filantrop în acelaşi timp. Şi 
nici n’a r fi încetat de a se rugă, dacă mai ’ntâi n’a r fi în
cetat urgia lui Dumnezeu. S’a r părea că el se rugă pentru 
cei drepţi; în realitate, insa, el făcea totul pentru cei 
nedrepţi. Căci aşâ sunt sufletele sfinţilor lui Dumnezeu; 
ele sunt foarte fllantrope şi blânde, atât cătră cei dea- 
proape, cât şi cătră cei străini; ba încă bîândeţa lor 
se întinde până şi asupra animalelor necuvântătoare. 
De aceia şi zicea un înţelept: „Dreptului i se facc 
milă de sufletele vitelor sale'1 (Prov. 12, 10), şi dacă 
el are milă de vite, apoi câtă milă nu va avea de 
oameni? Dar fiindcă am amintit de dobitoace, să ne 
gândim şi la păstorii oilor celor din ţara Capadociei, 
căte suferinţi întimpină în apărarea acelor dobitoace. 
De multe ori stau câte trei zile în şir îngropaţi in omăt. 
Se spune că şi cei din Livia nu îndură suferinţi’mai mici 
ca_ aceia, căci in timp de luni întregi ii străjuesc oile 
prin acele pustietăţi întinse şi pline de fiare sălbatece.

Deci, dacă avem o astfeliu de îngrijire pentru ani-

') Notă, A se vedea Cartea Facerei. Cap. 14 şi urm. (Trad.).
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malele necuvântătoare, apoi ce îndreptare vom aveâ. 
pentru sufletele încredinţate noue spre păstorire, când 
noi dormităm somnul cel adânc ? Avem oare timpul de 
a ne răsuflă? Avem timpul de a ne linişti? Oare nu 
este nevoe de multe ori de a ne învârti prin prejurul 
lor, şi a  ne predă pre noi înşine ia mii de morţi pentru 
aceste oi? Sau poate nu ştiţi care este însemnătatea şi 
vrednicia acestei turme? Oare nu pentru dânsa stăpânul 
tău a săvârşit mii de fapte, şi la urm ă şi-a vărsat şi 
sângele său? Şi tu cauţi odihnă? Dară ce a r putea fi 
mai rău ca asemenea păstori? Nu înţelegi, că prin pre
jurul acestor oi stau lupi cu mult mai salbateci şi mai 
iuţi ca cei de prin pustietăţi? Nu te gândeşti în sine’ţi 
ce feliu de suflet trebuie să aibă c ă  ce voieşte şă’şi 
ia asemenea stăpânire? Oamenii demagogi cari se sfă
tuiesc şi chibzuiesc pentru lucruri de puţină însemnă
tate, unesc nopţile cu zilele la un loc priveghind, şi 
noi cari purtăm lupta pentru ceriu, dormim chiar şi 
în timpul zilei? Dara atunci cine ne va scăpa de osândă 
pentru asemenea trândăvie ? Dacă trebuie de a ne munci 
trupul, şi a suferi mii de morţi, apoi oare nu este ne
voie de a  alergă ia privigheri?

Acestea audă-le nu numai păstorii, ci şi oile, ca 
astfeliu şi păstorii să se facă mai harnici, în acelaşi timp 
şi păstoriţii să arate toată supunerea şi ascultarea, căci 
numai acestea vor puteâ încă mai mult să’i încura
jeze pe păstori, şi să’i aţîţe la lucru. Tot aşâ şi Pavel 
a  poroncit, zicând: „Ascultaţipre mai marii voştri, 
şi vă supuneţi lor, că ii priveghiază pentru 'su
fletele voastre, ca cei ce vor să dea samă“ 
(Ebr. 13,17). Când el zice: „priveghiază", prin această 
expresiune arată  şi miile de oboseli, precum şi grijile 
şi primejdiile prin cari trec, căci păstoriul cei bun tre
buie a fi aşâ, dupre cum şi Christos ii voieşte; adecă 
să se întreacă cu miile de mucenici cari au pătimit 
pentru dânsul. Păstoriul, care odată a murit pentru dân
sul, pentru turm ă va muri de mii de ori, dacă va fi 
păstori u aşa, după cum trebuie a fi. Un asemenea păs- 
toriu poate să moară in fiecare zi.

De aceia şi voi cunoscând năcazul şi obosiala păs
toriului, ajutaţi-1 cu rugăciunile voastre, cu sârguinţa, cu 
bunăvoinţă, cu dragostea, — ca astfeliu _şi noi să fim 
lauda voastră, în acelaşi timp şi voi să fiţi lauda şi mân
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dria noastră. De aceia şi corifeului apostolilor, care îl 
iubea mai mult decât ceilalţi, aceasta i-a încredinţat, 
după ce mai ’ntâi l-a fost întrebat dacă îl iubeşte, — ca 
tu să afli, că înaintea tuturor celorlalte, el a pus ca do
vadă a dragostei îngrijirea de păstoriţi, căci această în- 
grijre are nevoie de un suflet tânăr şi sprinten la luptă. 
Acestea sunt zise pentru păstorii cei buni, nu însă pentru 
mine şi cei ca mine, ci pentru păstori de aceia, ca de 
pildă: Pavel, Petru, Moisî, şi alţii. Pe aceştia deci s’ăi 
imităm, şi cei ce stăpânesc, şi cei stăpâniţi, — căci este 
cu putinţă ca şi cel stăpânit să fie în parte păstoriu, al 
casei sale, al prietenilor, al femeii, al copiilor. Şi când 
noi vom iconomisi aşâ cele ale noastre, atunci ne vom în
vrednici de toate bunurile. Cărora fie cu toţii a ne îm
părtăşi, prin charul şi filantropia Domnului nostru 
Iisus Christos, căruia se cade slava în veci. Amin.

O M I L I A  X X X I

„Şi acum merg în Ierusalim slujind sfinţilor, 
că bine a voit Macedonia şi Achaia a face o îm
părtăşire oarecare la săracii sfinţilor cari sunt 
în Ierusalim. Că bine au voit, si datori sunt lor“ 
(Cap. 15, 25. 26. 27).

Fiindcă a zis: «că nu mai am loc într’aceste laturi, 
şi că dorinţă am de a veni la voi de mulţi ani», şi 
fiindcă trebuiâ să mai întârzie cevâ, apoi ca să nu se 
creadă că ei îşi bate joc de dânşii, de aceia spune şi 
cauza pentru care amână ducerea la ii, şi zice: „Acum 
merg la Ierusalim". S’a r părea că prin aceste cuvinte 
el spune numai cauza întârzierei, în realitate el pregă
teşte aici şi altceva; aceia adecă câ’i îndeamnă la eleimo 
şină, voind a’i face şi mai respectabili. Findcă dacă nu 
ar fi avut acel scop, eră deajuns să li spună simplu : 
«mă duc la Ierusalim», însă el spune şi cauza ducerei. 
„Merg, zice, la Ierusalim slujind sfinţilor". Şi stă- 
ruieşte cu cuvântul, ba încă adauge şi raţionamente, zi-

30
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când că sunt datori, şi că: „De vreinc ce îr i tru  ccle 
duchovni ceşti ale lor neamurile s’au împărtăşit, 
autori surit’şi întru cele trupeşti a li sluji lor“, 
ca să se înveţe şi dânşii de a-i imita pe aceştia. De aceia 
este demn de a adm iră mijlocul pe care l-a inventat 
cu această ocazie, căci aceste vorbe au fost primite 
de dânşii mai cu plăcere, decât dacă li-ar fi spus în 
şirul sfătuiţilor. De altfeliu poate dânşii s’a r ft crezut 
batjocoriţi, dacă în îndemnul ce li-a făcut lor, aducea 
la mijloc pe Corintheni şi pe Macedoneni. Pentru aceia 
pe Corintheni astfeliu îi îndemna, zicându-li: „Şi arătăm 
vouă, fraţilor, de darul lui Dumnezeu cel dat 
întru bisericile Macedoniei” (ii. Cor. 8, i)f iară pe 
Macedoneni îi îndemnă, zicând u-li „Că ştiu osârdia 
voastră,. . .  şi râvna cea din voi ’pc cei mai 
mulţi a îndemnat4' (ib. 9, 2). Şi cu Gala tenii tot aşâ 
face, precum zice: „Iară pentru milostenia care 
este pentru sfinţi, precum am rânduit bisericilor 
Galatiei, aşâ şi voi să faceţi1* (I Cor. 16, i). Ro
manilor însă nu aşâ, ci cu mai multă sfială. Tot acelaşi 
lucru îl face şi în privinţa propoveduirei, căci zice: 
„Au dela voi cuvântul lui Dumnezeu a ieşit? 
Sau numai la voi a ajuns?,, (Ib. 14, 36). N im ic'nu 
este atât de puternic, ca astfeliu de emulaţiune. De aceia de 
multe ori face aşâ. căci şi în alt loc zicoâ: „Aşâ po- 
roncesc întru toate bisericile1' (ibid. 7,17). şi ia ră ş i: 
„Prccum pretutindeni întru toate bisericile învăţ“ 
(Ib. 4, 17). Şi Golosseniîor li scria: „Precum şi îll 
toată lumea (evanghelia) este făcând roadă, şi 
c re s c â n d 11 (Col. 1, 6), Tot aceasta face şi aici pentru 
eleimosină. Dară tu gândeşte-te cu câtă măreţie între
buinţează şi vorbele, căci nu zice: «Merg 3a Ierusalim 
ca să duc eleimosină sfinţilor», ci „să slujâsc sfin
ţi lor1 Dacă Pavel slujăşte, apoi poţi cugeta singur ce 
însemnătate aveâ acest fapt: ca dascalul lumei să se 
umilească atâta, încât să primiască de a  duce acolo 
eleimosină, şi încă să prefere a face aceasta mai ’nainte 
de a se duce la Roma spre a vedeâ pe ucenici, după 
cum doriâ de mai mulţi a n i!
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„Că bine a voit Macedonia şi Achaia", adecă: 
au judecat că e bine, au avut dorinţă de ,,a face o 
împărtăşire". N’a  zis ((eleimosină», ci „împărtăşire", 
iară particula ,,0“ sau „oarecare" n’a pus-o cum 
s ’a r întâmplă, ci ca să nu se creadă ca el îi ia în bătae 
de joc. Şi n’a zis sim plu: «la săraci», ci „la Săracii 
sfinţilor", cu care ocazie şi recomandarea este îndoită: 
este şi recomadarea cea dela virtute, este însă şi cea 
dela sărăcie. Şi nici cu atâta nu s’a mulţămit, ci a adaos: 
„şi datori sunt". Apoi arată şi cauza pentru care 
sunt datori: „că de vreme ce întru cele duchov- 
niceşti ale lor neamurile s’au împărtăşit, zice, 
datori sunt şi întru cele trupeşti a li sluji ior". 
Ceiace el spune aici, aceasta înseamnă: «Pentru dânşii 
a  venit Christos, şi lor, adecă celor dintre Iudei, au 
fost date toate făgăduinţele, dintre dânşii a fost şi Chris
tos, precum zice: „Că mântuirea din Iudei este1 
{Ioan 4, 22), de aoolo sunt şi apostolii, de acolo au fost 
prorocii, de acolo in fine sunt toate bunurile; — dară 
de toate acestea s’a împărtăşit lumea întreagă. Deci, 
dacă în cele mari v’aţi împărtăşit, zice, şi v’aţi bucurat 
de ospeţele pregătite acelora, dupre parabola din evan
ghelie, sunteţi datori a ’i împărtăşi şi în cele trupeşii». 
Şi n’a zis: «să’i împărtăşiasca», ci ,,a li slu ji lo r" , 
punându-se in rândul slujbaşilor, cari strâng dările îm
părat ului. Nici n’a zis: «In cele trupeşti ale voastre, 
precum şi în cele duchovnieeşti ale acelora», căci cele 
duchovnîceşti sunt numai ale acelora, pe când cele tru
peşti sunt comune tuturor, fiindcă banii şi averile a  
poroncit a fi ale tuturor, iară nu numai ale ceior ce 
le-au câştigat,

„Aceasta, dară, săvârşind, şi pecetluind lor 
roada aceasta" (Vers. 28), adecă «punând banii în 
siguranţă, ca mlv'o vistierie împărătească, ca într’un 
loc de încredere». N’a  zis apoi «eleimosină», ci iarăşi 
o mumeşte „roadă", arătând prin aceasta, că cei ce-au 
procurat-o sunt acei ce se şi folosesc.

„Voiu merge prin voi în Ispania". iarăşi 
aminteşte de Ispania, arătând prin aceasta dragostea lui 
cea fierbinte cătră aceia. „Şl ştiu, zice, Că viind C ătră
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voi, întru împlinirea binecuvântare! evangheliei 
lui Christos voiu veni“ (vers. 29). Dară ce va să 
zică: „întru împlinirea binecuvântărei“ ? Sau că 
spâne aici de banii strânşi ca eleimosină, sau că vor
beşte pe scurt de toate izbânzi le lor. Sub denumirea de 
„binecuvântare4' el obişnueşle în cele mai multe 
cazuri să numiască eleimosină, precum de pildă: „ca O 
binecuvântare, iară nu ca o lăcomie" (II Cor. 
9, 5). Dară apoi erâ şi un obiceiu vechiu ca milostenia 
să se numiască bine-cuvântare, şi fiindcă aici a adaos: 
„evangheliei11, de aceia zicem că această expresiune se 
poate atribui nu numai banilor strânşi ca milostenii, 
ci in genere tuturor faptelor bune, ca şi cum pare-că 
a r fi zis: «ştiu, că venind la voi vă voiu vedeâ progre
sând în toate, înverziţi în cele bune, şi vrednici de mii 
de laude, dupre cuvântul evangheliei». Dară şi aceasta 
este un feliu de sfat admirabil ca să apuce mai ’nainte 
cu laudele. Când el trece cu vederea de a face aceasta 
în şirul sfaturilor şi poveţelor ce li dă, apoi vine de a  
îndreptă aceasta în modul arătat mai sus.

„Şi vă rog pe voi, fraţilor, pentru Domnul 
nostru Iisus Christos, şi pentru dragostea Du- 
C huluî“ (Vers 30). Şi aici iarăşi pune înainte pe Christos 
şi pe Duchul Sfînt,, iară de Tatăl nu pomeneşte nimic. 
Dară apostolul a  făcut aceasta, ca atunci, când îl vei 
vedea că el pomeneşte numai de Tatăl şi de Fiul, sau 
numai de Tatăl singur, tu să nu înpuţinezi nici pe 
Fiul, şi nici pe Duchul Sfînt. Şi n’a zis simplu «Duchului», 
ci ,,dragostea Duchului11, căci dupre cum Christos şi 
Tatăl au iubit lumea, tot aşâ a iub ito  şi Duchul Sfint. 
Dară pentru ce’i rogif spune-mi. „Ca împreuna CU 
mine să vă nevoiţi, zice, întru rugăciuni pentru 
mine cătră Dumnezeu, ca sa mă izbăviască de 
cei neascultători în Iudeia“ (Vers. 31). Aşa dară eră 
vorba de o ]uptă mare din partea lui, pentru care 
chiamă în ajutoriu şi rugăciunile lor. Şi n’a spus «să 
mă iau la ceartă cu dânşii», ci „să mă izbăviască1', 
dupre cum şi Christos a  poroncit de a  ne rugă ca să 
nu intrăm  în ispite. Zicând aceste vorbe, apostolul ni 
arată, că erau acolo oarecari lupi ce urmau a se arunca 
asupra lui; mai mult fiare sălbatece, decât oameni.
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De aici apoi, cl mai pregăteşte şi altceva, adică voieşte 
să arate, că dupre dreptate şi-a luat el sarcina de a  
sluji sfinţilor, ca erau aşa de mulţi neascultători în Iu- 
deia, încât erâ nevoie şi de rugăciunile lor, ca el să se 
poată izbăvi de aceia. Gei ce se găsiau dară printre 
nişte astfeliu de duşmani, de sigur că erau ameninţaşi 
a  pieri şi de foame, — şi de aceia erâ necesar ca să li 
se ducă ajutoare şi de pre aiurea.

„Şi ca să fie slujba mea în Ierusalim bine 
primita sfinţilor*', adecă: «ca jărtfa mea să fie pri
mită, ca cu bună voinţă să se primiască cele hărăzite 
lor». Ai văzut cum a  înălţat demnitatea celor ce urmau 
a primi, dacă eră nevoie până şi de rugăciunile întregei 
adunări, ca ii să primiască cele trimise? De aici mai 
arată şi altceva: adecă că nu e deajuns numai a da 
eleimosină, pentru ca ea să fie primită. Când cineva 
face milostenie din vre-o silă oarecare, sau din vre-o 
nedreptate, sau din slavă deşartă, atunci este pierdută 
roada acelei milostenii.

„Ca cu bucurie să viu la voi, zice, prin voea 
lui Dumnezeu" (Vers. 32). Precum la începutul epis
tolei ziceâ: „Că doară c â n d v â  cu voea lui Dum
nezeu, bine mi s’ar întâmplă ca să viu la voi11, 
tot aşâ şi aici aleargă la aceiaşi voinţă a lui Dumnezeu, 
şi zice «că de aceia mă grăbesc, şi mă rog ca să mă 
izbăvesc, adecă, să scap cu bine de acolo, şi ca degrabă 
sa vă pot vedea cu plăcere, neaducând cu mine de acolo 
nici o nemulţumire».

,,Şi să  m ă odihnesc împreună cu voi‘;. Pri
veşte iarăşi, cum şi aici arată nem ândria lui, căci n ’a, 
zis: «sa vă învăţ şi să vă catihizez pre voi», ci „Să 
mă odihnesc împreună cu voi“. Dară dacă el eră 
acela care se luptă, şi se apără din toate părţile, apoi 
cum se zice aici: „Să mă odihnesc împreună cu 
voi<f? Prin această expresiune el li hărăzeşte ş ijlo r 
acest lucru, ca sa-i facă mai cu bună voinţă la lupte, 
să’i facă părtaşi cununilor, în acelaşi timp îi arată şi 
pe dânşii luptându-se şi nevoindu-se pentru credinţă. 
Apoi dupre cum obişnueşte totdeauna a face, după 
sfătuire pune şi rugăciune, zicând: „Iară Dumnezeul 
păcei să fie cu voi cu toţi. Amin" (Vers. 33).
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Şi vă încredinţez (vă recomand) vouă pre 
Fivi sora noastră, care este slujitoarea bisericei 
din Chenhrees“ (Cap. 16,1). Priveşte prin câte cuvinte 
măreţe o cinsteşte, ba încă pomeneşte de ea înaintea 
tuturor celorlalţi, şi a numit-o soră, ceiace nu e puţin 
lucru, ca Pavel să o numiască sora a  sa. Apoi pune şi 
demnitatea acestei femei, spunând ea „este S lu jito a re  
(diaconiţă) a bisericei din Chenhre6s“.

„Ca sa o primiţi pre ea întru Domnul, dupre 
vrednicia sfinţilor" (vers. 2), adecă: pentru Domnul, 
ca să se bucure din partea voastră de cinste. Cel ce 
primeşte pentru Domnul, chiar de nu a r primi vreun 
om mare, totuşi îl primeşte cu g ra b ă ;—dară încă 
daca este şi sfînt, apoi îti poţi închipui de ce feliu de 
îngrijire sc va bucura după dreptate. De aceia a adaos: 
„CU vrednicia sfinţilor14, adecă dupre cum trebuie 
a primi pe aceştia. «Are îndoit drept, zice, de a fî în
grijită şi primită de voi: întâi, să o primiţi pentru 
Domnul, şi al doilea, fiindcă este sfintă».

„Şi să’i fiţi ajutători ei întru tot lucrul ori
care ar pofti dela voi11. Ai văzut dulceaţa vorbelor 
lui? Căci n ’a  zis: «să o izbăviţi pre ca», ci „Să’i fiţi 
ajutători ei“ , să’i daţi cele ce se cuvin din partea 
voastră, să’i întindeţi mâna de ajutoriu, şi „de orice 
ar aveâ trebuinţă dela voi1', adecă nu numaidecât 
în toate, ci numai in acelea de care a r  aveâ nevoie de 
voi. Şi va aveâ nevoie de acelea, asupra cărora voi 
sunteţi stăpâni». Apoi şi Jauda ce’i o aduce este negrăită, 
căci zice: „Ca şi aceasta ajutătoare a fost multora, 
şi m ie însu-mi11. Ai văzut înţelepciunea lui? Mai 
întâi a pus laudele aduse acestei diaconiţe, la mijloc a  
pus rugămintea sa de a o primi cu vrednicie, la urm ă 
iarăşi pune laude, şi în fine din toate părţile împodo
beşte, aşâ zicând, cu laude pe acea sfîntă şi fericită 
femeie! Şi cum să nu fie fericită,-când ea s’a bucurat 
de o astfeliu de m ărturie din partea lui Pavel, ea, carc 
a putut să ajute pe cel ce a îndreptat lumea întreagă? 
Aceasta este vârful tuturor bunurilor ei! De aceia a  şi 
însemnat apostolul mai la urm ă acest fapt, zicând: 
„şi însu-mi mie11. Şi ce va să zică: „şi mie însu-mi“?
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Adecă: «chiar mie mi-a ajutat, mie propoveduitorului 
ornenirei întregi, mie care am pătimit atâtea, şi care 
sunt alungat ae mii de duşmani».

Deci noi cu toţii, bărbaţi şi femei, să imităm pe 
acea sfintă femee, şi pe cea după dânsa, împreună cu 
bărbatul ei. Şi cine sunt aceştia? „Spuneţi închină
ciune, zice, Prischilei şi lui Achila, celor împreună 
cu mine lucrători întru Christos Iisus“ (Vers. 3). 
Virtutea şi vrednicia acestora o mărturişeşte şi Lucâ, 
când zice: „Şi pentru că erâ de un feliu de meş
teşug cu ii, a rămas (Pavel) lângă dânşii, pentru 
că erâ făcători dc corturi cu meşteşugul" (Fapt. 
18, 3. 26). Aceasta mai ales o arată Lucâ când spune 
cum acesta femeie, Prischila, a  luat pe lângă ea pe 
Apolhis, acel învăţat Alexandrean, şi l-a catihizat, adică 
l-a învăţat mai lămurit calea Domnului. Mari, de sigur, 
sunt faptele spuse de Lucâ, însă cu mult mai m ari sunt 
cele spuse de Pavel, căci ce zice el? Mai întâi îi nu
meşte „împreună lucrători cu el“, arătându-i prin 
aceste cuvinte părtaşi ai acelor năcazuri nepovestite şi 
ai tuturor primejdiilor, — iară după aceia zice: „Cari 
pentru sufletul meu grumajii lor şi-au supus“ 
(Vers. 4). Ai văzut, că aceştia au fost mucenici desă
vârşiţi? Căci erâ firesc lucru, ca în timpul lui Neron 
să fie mii de primejdii, mai ales că poroncise de a se 
alunga toţi Iudeii din Roma.

„Cărora nu numai eu singur mulţamesc, 
zice, ci şi toate bisericile neamurilor'4. Aici el face 
aluziune la ospitalitatea lor, şi la ajutoriul bănesc, ad- 
mirându-i că şi sângele lor şi l-ar n vărsat, şi că averea 
lor o au pus întreagă spre folosinţa obştească. Ai văzut 
femei curajoase, cari nimic din natura lor cea slabă 
nu le-a putut înpiedecâ în calea virtuţei? Şi cu drept 
cuvânt, căci: „In Christos,Iisus nu este bărbat şi 
ferneie“ (Galat 3, 28). Şi ceiace a  spus de cea dintâi, 
aceiaşi o spune şi de aceasta. Ce-a fost spus el de cea 
dintâi? „Că şi aceasta (Fivi) ajutătoare a fost 
multora, şi mie însu-rni“ zice. Şi ce spune de aceasta 
de pe urm ă? „Cărora nu numai eu inulţămesc, 
zice, ci si toate bisericile neamurilor". Dară ca nu
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cumva să se creadă că el îi linguşeşte prin aceste vorbe, 
iată că mai la vale aduce ca m arturi mai multe femei.

,,Şi bisericei cei din casa lor“ zicc. Atât dc 
cinstiţi şi lăudaţi da toţi erau, încât chiar şi casa lor o 
tăcuse biscrică, pe de-oparte fiindcă îi făcuse pe toţi cre
dincioşi, iară pe de-alta, spre a o deschide şi a  fi ia 111- 
damână tuturor străinilor. Nu a r fi numit el casele 
„biserici", dacă cei ce locuiau în ele nu a r fi avut o 
mare evlavie, şi dacă frica de Dumnezeu n’a r  fi fost 
înrădăcinată în tr’inşii. De aceia şi Corinthenilor li sc ria : 
„Spuneţi închinăciune iui Achila şi Prischilei, 
şi bisericei din casa lor“ ( i .  Cor. 19, i9). Deasc- 
menea şi în epistola cătră Filimon, scriindu-i de Onisim, 
ziceâ: „Pavel lui Filimon şi Apfiei cei iubite, şi 
bisericei cei din casa ta“ (Filimon 1, 1. 2). Este 
dară cu putinţă ca şi însurat fiind cineva, sa fie ad
mirat şi minunat în ce)c duchovnîceşti, căci iată pe 
aceştia ca fiind în căsătorie au strălucit foarte mult, 
deşi breasla lor nu eră atât de strălucită, de vreme ce 
erau făcători de corturi. Cu toate acestea vrednicia lor 
totul a astupat, şi i-a arătat mai presus de soare. Nici 
meşteşugul lor, şi nici căsătoria nu’i au împiedecat, sau 
i-a vătămat cu ceva, ci au arătat dragostea aceia, pe 
care Christos o a cerut. „ M a i . mare dragoste Ca 
aceasta, zice, nimeni nu are, ca cincvâ să’şi pună 
sufletul său pentru prietenii săi“ (loan 15, 13). Aşâ 
dară, ceiace face seninul dinstinctiv al ucenicului lui 
Christos, aceia dânşii au avut, adecă au luat crucea şi 
i-a urm at lui. Dară dacă ii s’au obosit atâta pentru 
Pavel, apoi cu atât mai mult pentru Christos a r  fi ară ta t 
o asemenea bărbăţie.

') Acestea auda-Ie şi cei bogaţi, şi cei săraci. Căci 
dacă cei ce trăiau cu mânile şi din meşteşugul lor, şi 
dau dovadă de o atât de mare dărnicie, şi erau folosi
tori bisericilor, apoi ce iertare vor aveâ cei bogaţi, cari 
trec cu vederea pre cei săraci? Aceia, pentru ca să 
placă lui Dumnezeu, nu cruţau nici chiar sângele lor;

') Partea morală. Cum că  cei ce trăiau cu m âniîe şi din 
meşteşugul lor, arătau o mare dărnicie făcându-se folositori bi- 
s e n c e i; — insă cei bogaţi cari trec cu vederea pe cei flămânzi, oare 
ce iertare vor aveâ? Şi despre ospitalitate. (Veron).
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şi tu cruţi puţini bani, în timp ce de multe ori nu’ţi 
cruţi sufletul? Pentru dascal astfeliu erau aceia; apoi 
pentru ucenici oare nu erau tot aşâ? Nici aceasta nu 
se poate spune, căci „şi toate bisericile neam urilor, 
zice, li m ulţăm eşte". Deşi ii erau dintre Iudei, cu 
toate acestea crezuse cu atâta nevinovăţie cuvântului 
evangheliei, încât şi neamurilor slujiau cu toată bună
voinţa. Astfeliu trebuie să fie femeile, „iară nu CU îm
pletiturile părului, sau cu aur, sau  cu  m ărgă
ritare, sau cu haine scum pe1' (I. Timotheiu, 2, *j), 
ci împodobite cu astfeliu de succese. Care împărăteasă 
a  strălucit atâta, spune-mi, ca această femeie a făcăto- 
riului de corturi? Ea este în gurile tuturor, şi toţi vor
besc cu drag de ea, nu în timp de zece sau douăzeci 
de ani, ci pană la venirea lui Christos, şi toţi o laudă 
pentru aceasta, ceiace o împodobeşte mai mult decât o 
diademă împărăteasca. Ce poate fi mai m are? Ce poate 
fi deopotvivă cu a deveni apărătoarea şi sprijinitoarea 
lui Pavel, şi cu propriile sale primejdii să apere pe das
călul lumei? Căci tu gândeşte-te: câte împărătesc sunt 
date uitărei, şi nu se vorbeşte nimic de ele, — pe când 
femeia făcătoriului de corturi pretutindeni este purtată 
împreună cu bărbatul ei, şi pe cât timp soarele va privi 
pământul, pe atâta şi slava acelei femei va încunjurâ 
lumea întreagă! Şi Perşii, şi Sciţii, şi Thracii, şi cei ce 
locuiesc pe la marginile pământului, cu toţii cântă şi 
fericesc nlosofîa acestei femei. Câtă bogăţie, cate dia
deme şi porfiri împărăteşti nu ai aruncă dela tine, numai 
ca să poţi luă o astfeliu de m ărturie? Şi nici nu poate 
spune cineva, că dacă în primejdii erau atât de cura
joase, şi atât de darnice în bani, nu erau tot aşâ şi în 
propoveduire, fiindcă apostolul le numeşte împreună slu
jitoare şi împreună lucrătoare cu dânsul. Şi nu se ru
şinează vasul alegerei de a le numi împreună cu el, ci 
încă se şi mândreşte cu aceasta, căci el nu se uită la 
natură, ci încunună buna intenţiune. Ce poate fi deopo
trivă cu această podoabă?

I-a ce vă slujaşte bogăţia ce se împrăştie de voi 
pretutindeni? La ce împodobirea voastră de dinafară? 
La ce slava aceia deşartă ? Află acum care este adevă
rata podoaba a  unei femei: este acea podoabă care nu 
stă pe trup, nu înfăşoară trupul, ci împodobeşte sufletul; 
acea podoabă care nu se lea[>ădă nici-odată, care nu se
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strânge în ladă, ci este hotărită mai dinainte să stea 
în ceriu. Uită-te la truda lor pentru propoveduirea evan
gheliei, uită-te la cununa lor cea din mucenie, la dăr
nicia lor în bani, la dragostea lor cătră Pavel, Îs dra
gostea lor cea nemărginită cătră Christos. Acum tu com
pară cele ale tale cu faptele acelor fericite suflete; com
pară osârdia ta pentru bani, întrecerea cu ferneiie cele 
curve, ambiţiunea şi pofta ta pentru lucruri- de nimic, 
şi atunci vei vedea cine au fost aceia, şi cine eşti tu. 
Sau mai bine zicând, nu numai să te compari, ci imi- 
tează pe o asemenea femeie, lepădând de pe tine acea 
sarcină de uscături — căci aceasta înseamnă luxul în 
haină, — ia podoaba aceia din ceriuri, şi află cum de au 
devenit aşâ cei de pe lângă Prischila?

Deci, cum au devenit? Doi ani întregi au ospătat 
în casa sa pe Pavei, şi în timp de doi ani cum n’a r  
fi îmbunătăţit sufletul lor? «Dară ce să fac, zici tu, 
dacă nu am şi eu pe Pavel?» Dacă voieşti, mai mult îl 
vei aveâ decât aceia, căci nici pe dânşii nu i-a făcut aşâ 
privirea lui Pavel, ci cuvintele lui. Aşâ că dacă ai voi, ai 
putea aveâ şi pe Pavel, şi pe Petru, şi pe Ioanei pe Pro
roci, şi în fine pe întreaga ceată a  apostolilor ai putea-o 
aveâ, vorbind cu tine necontenit. Ia, deci, cărţile acestor 
fericii,î, şi îndeletniceşt.e-te necontenit cu scrierile lor, şi 
vor puteâ să te facă şi j>e tine, ca şi pe femeia faeăto- 
riului de corturi. Şi ce spun cu de Pavel? Dacă voieşti, 
vei aveâ chiar şi pe stăpânul lui Pavel, căci prin limba 
lui Pavel şi acela va vorbi cu tine. Dară şi în alt mod 
ai puteâ să’l primeşti pe Christos. Când tu vei primi în 
casa ta pe sfinţi, când vei sluji celor ce au crezut în- 
trînsul, pe dânsul l-ai primit; iară după plecarea ace
lora dela casa ta, multe amintiri de evlavie vei aveâ. 
Şi masa pe care a mâncat sfintul, şi scaunul pe care a 
stat, şi patul pe care s’a culcat, vor inspiră evlavie 
celui ce a primit şi ospătat pe sfînt, chiar şi după du
cerea iui. Ce zici de Somanîteanca aceia ’) care intrând 
în foişorul unde stătuse Eliseiu, şi văzând masa, scaunul 
şi patul pe care acel sfint, dormise, s’a  umplut de acea 
evlavie şi credinţă nestrămutată ? Dacă n’a r  fi fost aşâ, 
dacă nu a r  fi ştiut că va trage mult folos de acolo, nu 
a r  fi aruncat ea copilul mort pe patul sfîntului. Dacă

’) Notă. A se vedea Cartea IV a  împăraţilor, Cap. 4, 8 şi 
urm. (Trad.).
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după atâta vreme, şi noi ne-am înaripa intrând în casa 
aceia unde a stat Pavel, unde a fost legat, sau unde a  
şezut şi a vorbit cu uccnicii lui, şi dm acele locuri 
ne-am străm ută cu gândirea la amintirea lu i; apoi ce 
nu a r simţi oare în sufletul sau cel ce primeşte şi acum 
cu evlavie şi ospătează pe sfinţii lui Dumnezeu, cu toate 
că sunt. altfeliu de împrejurări în timpul de faţă?

Acestea ştiindu-le, iubiţilor, să primim pe sfinţi, ca 
astfeliu să lumineze casele noastre, să se cureţe de spini, 
şi ca camera noastră să devină liman de adăpost. Să ’i 
primim, şi să le spălăm picioarele. Nu eşti tu mai bună 
de cât Sara, nici mai nobilă, şi nici mai îmbelşugată 
ca ea, chiar de ai fi şi împărăteasă. Aceia aveâ sub stă
pânire trei sute şi optsprezece capi de familie, pe când 
chiar de a r aveâ cineva numai doua slugi,' şi încă e 
bogăţie. Şi ce spun eu de trei sute şi optsprezece slugi ? 
Intru semanţa sa şi în fagăduinţile luate, ea a  câştigai 
lumea întreagă, a  avut ca bărbat pe prietenul iui Dum
nezeu, ba încă pe însuşi Dumnezeu ca apărătoriu, ceiace 
e mai mult decât orice împărăţie. Şi cu toate aces
tea, de şi se găsiâ într’o astfeliu de cinste şi slavă, ea 
singură frământă aluatul de pâne, şi celelalte slujbe 
ale casei pe toate le făcea tot ea, şi celor ce stau la 
masa sa, tot dânsa li slujiă în rândul slugilor. Nu eşti 
tu mai nobil ca Abraâm, care făcea trebilo slugilor, 
chiar şi după birui nţile acelea, şi după trofeele luate m 
rezboiu, şi după cinstea din partea împăratului Egipe- 
tului, chiar şi după alungarea împăraţilor Perşilor, şi 
după trofeele luate dela dânşii. Să nu te uiţi nici la 
aceasta, că sfinţii cari vin la tine sunt în aparenţă 
proşti, săraci, şi de multe ori înfăşuraţi în zdrenţe, ci 
adu-ţi aminte de acel glas care zice: „ In tru  cât aţi 
tăcut unuia dintr’aceşti mai raioi, mie aţi făcut", 
ş i: „Să nu defăimaţi'pre v re -u n u l dintr’aceşti 
mai m ici, ca zic vouă, că îngerii lor în ceri uri 
pururea văd faţa T ată lu i meu care este în ce- 
riuri“ (Math. 25, 40. 18, 10), şi primeşte-i cu bună 
voinţă, şi îţi vor aduce inii de bunuri prin urarea de 
pace ce ’ţi vor adresă. împreună cu Sara gândeşte-te şi 
la Rebeca, care singură scoteă apă, şi adapă, şi chemă 
pe străin înăuntrul casei, — cum şi aceasta călcase în 
picioare ori ce mândrie. De aceia tocmai şi primiau 
mare răsplată pentru ospitalitatea lor. Dară tu dacă ai
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voi, şi mai mare răsplată ai luâ, căci Dumnezeu ţi-ar 
da roadă nu numai în copii, ci ţi-ar da şi ceriul cu bu
nătăţile de acolo; te-ar izbăvi şi de gheena, ţi-ar da şi 
iertarea păcatelor. Mare este cu adevărat, şi încă foarte 
mare, roada ospitali ţâţei, sau a primi rei dc străini. Ast
feliu şi Iotfior1), cu toate că erâ barbar, a luat ca spri- 
jinitoriu şi protectoriu al său, pe cel ce a poroncit mărei 
cu atâta putere, încât s’a despărţit în două, — căci fe
tele lui i-au prins în cursă un astfeliu de vînat ales.

Toate acestea cugetându-lc, şi gândindu-te la voi- 
nicia acelor femei, şi la filosofi a lor, calcă în picioare 
mândria de faţă, calcă şi podoabele hainelor, şi luxul 
aurăriilor, şi ungerea cu mirodenii, — şi după ce le vei 
rupe şi Ie vei fărâmă, vei lăsâ ca trupul să păşiasca cu 
rândueală, şi toată îngrijirea ce o ai acum de trup, vei 
îndrepta-o spre suflet. Cu alte cuvinte, aprinde-te de 
dorul ceriului, şi în acea parte îndreaptă-ţi cugetul. Dacă 
vei preferă o astfeliu de dragoste, apoi singura vei vedeâ 
mocirla şi glodul in care ai "stat până atunci, şi vei r  de 
de toate cele iubite şi admirate acum de cei mai mulţi. 
Nici că se poate ca o femeie împodobita cu cele duchov- 
niceşti, să umble după astfeliu de lucruri de rîs. Aşa 
dară, aruncând dela tine toate acestea, cari sunt ale 
femeilor de rând, ale acelor din orchestră, ale acelor 
ce cântă cu naiul şi cu fluerul, îmbrăcă-te cu fllosofia, 
cu ospitalitatea, cu protecţia sfinţilor, cu evlavia şi cu 
rugăciuni neîncetate. Acestea sunt cu mult mai bune 
decât hainele aurite, sunt cu mult mai cinstite decât pie
trele ceie preţioase şi mărgelele dela gât; acestea fac 
de a fi cinstită şi de oameni, iară de la  Dumnezeu iţi 
aduc o m are resplată. Aceasta este podoaba bisericei, 
pe când. aceia este a  teatrurilor. Această podoabă este 
vrednică de ceriuri, iară aceia este vrednică de cai şi 
catâri. Aceia se pune şi pe trupurile moarte, pe când 
aceasta străluceşte numai în tr’un suflet bun, în care lo
cuieşte Christos. Să ne agonisim deci această podoabă, 
ca astfeliu să cântăm şi noi şi să mulţăinim lui Christos, 
prin care şi cu care se cade slavă Tatălui şi Sf. Duch, 
în vccii vecilor. Amin.

') Notă. lothor a fost socru! lui Moisi. A  se vedea Exod. Cap. 
3, |. 4, 18. (TradO-
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O M I L I A  X X X I I

„Spuneţi închinăciune lui Epenet, iubitului 
meu, care este pârga (începătura) Achaei întru 
Christos" {Cap. Io, 5).

Mi se pare că mulţi chiar dintre cei însemnaţi trec 
cu nebăgare de seama această parte însemnată a epis
tolei, ca şi cum ar fi de prisos şi n’a r aveâ în sine ni- 
mic mare. Toi cam aşa mi se pare că fac şi cu genea
logia, sau cartea neamului lui Iisus Christos,. ce se gă
seşte în evanghelie, unde, fiindcă se raportează un 
catalog de nume, cred ca de aici n’au a câştigă nimic. 
Cei ce se ocupă cu traducerea hrisoavelor vechi, chiar 
şi cele mai mici semne sau ştersături le cercetează cu 
toată băgarea de seamă, iară aceştia chiar şi bulgări 
mari de aur de o aşâ însemnatate, îi trec cu vederea. 
Apoi, ca sa nu pătimiascâ aceasta, sunt deajuns şi cele 
spuse, spre a’i întoarce din această le ne vi re a lor. Cum 
că nu mic este folosul ce scoate cineva din citirea aces
tor nume, noi am arătat-o aceasta prin cele spuse 111 
urmă, înălţând sufletul vostru prin aceste salutări ale 
apostolului;-- dară pentru mai bună lămurire, ne vom 
încercă şi astăzi de a examina această parte a pasaju
lui. Este cu putinţă, ca chiar din nişte nume simple ,să 
se poată găsi un mare tezaur. Dacă ai voi să ştii, de 
ce a fost numit Abraâm, de ce Sara, de ce Ismail, de 
ce Samuil, vei găsi aici istoria a multor fapte şi împre
jurări. Dară apoi încă şi dela locuri, şi dela timpuri, 
acelaşi lucru l-ai puteâ afîâ. Omul serios chiar şi dea- 
colea se poate folosi şi îmbogăţi, pe când cel lipsit de 
voinţă, nici din cele ce sunt foarte învederate şi lămu
rite nu se foloseşte cu nimic. Numele lui Adam, de 
pildă, ne învaţă nu o mică filosofie; deasemenea numele 
fiului lui Adam, numele femeei sale, şi ale altora mulţi. 
Toate numele acestea sunt nişte amintiri a  multor fapte. 
Sunt amintiri şi a binefacerei lui Dumnezeu, în acelaşi 
timp amintiri şi a mulţămirei femeilor, care zămislind 
in pântecele lor, numiau copiii lor ele însăşi, ca din 
darul lui Dumnezeu căpătaţi.

Dară de ce să mai fllosofam pentru nume, când 
mulţi nu se interesează nici chiar de cugetăriîe cele
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înalte, şi nu ştiu nici m ăcar numele cărţilor. Dară noue 
nu ne este slobod de a face aşâ, şi vom trece mai de
parte, fără a examina acestea. „Se Cuveniâ ţie, zice, 
să fi dat argintul meu schimbători lor (Math. 
25, 2/). De aceia chiar dacă nimeni n’a r primi, noi tot 
ne vom face datoria, şi vom arătă  că nimic nu este de 
prisos în sfintele scripturi. Dacă aceste nume n’a r purta 
cu ele nici un folos, de sigur că nici nu s’a r  fi trecut 
în epistolă, şi nici Pavel n ’ar fî sci'is, ceiace a  scris. 
Dară unia sunt atât de proşti şi uşurei îa minte, şi 
nevrednici de ceriuri, încât nu numai numele le cred 
prisoselnice, ci chiar şi cărţi întregi de ale sfintei scrip
turi, ea de pildă: Leviticul, Cartea lui Iisus ai lui Navi, 
şi altele multe. Astfeliu dară, mulţi dintre acei smintiţi 
au scos şi Vechiul Testament, ba încă păşind mai de
parte pe această calc, ce ’şi aveâ începutul în deprin
derea unui obiceiu rău, au tăiat multe chiar şi din Noul 
Testament. Dară pentru nişte asemenea zăpăciţi, cari 
trăiesc numai pentru trup, nu vom face vorbă multă. 
Dacă cineva, însă, este iubitoriu de filosofi e şi prieten 
al aseultărei cei duchovniceşti, apoi audă, că chiar cele 
mai mici şi nebăgate în seamă din sfinta scriptură, nu 
sunt puse acolo în zadar şi fără scop, şi că chiar şi 
cele din Vechiul Testament poartă cu ele un mare folos. 
„Ca toate acestea, zice, sunt tipuri (pilde), şi s’au 
scris spre a voastră învăţătură". <i. Corinth. io, 
■11). De aceia şi lui Timotheiu îi ziceâ: ,,Ia aminte la 
citire'1 (I, Tim. 4,13), prin care ex presiune îl îndeamnă 
la citirea cărţilor Vechiului Testament, pe dânsul care 
e râ  un bărbat desăvârşit, şi care aveâ cu dânsul atâta 
Duch, încât şi demonii îi alunga, şi morţii îi înviâ.

Dară să ne întoarcem la subiectul de faţă. „Spu
neţi închinăciune Iui Epenet, iubitului meu“. 
Este vrednic de luat aminte aici, cum apostolul împăr- 
ţeşte laudele fiecăruia in deosebite chipuri. Lauda adre
sată acestuia „iubitului meu“, nu este mică, ci încă 
foarte m are şi doveditoare de multa virtute, căci nu 
e râ  puţin lucru de a fi cineva iubitul lui Pavel, care nu 
cunoştea ce va să zică hatârul, şi care iubiâ în urm a 
unei judecăţi serioase. Mai departe apoi pune şi altă 
laudă, zicând: „Care este pârga (începătura)Acliaei 
întru Christos". Prin aceste vorbe sau că ara tă  că
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acest Epenet a fost cel dintâi care a alergat la evan
ghelie şi a crezut —ceiace nu erâ o lauda mică, — sau 
ca el arăta o mai mare evlavie decât toţi cei de pe 
acolo. De aceia zicând: „care este pârga Acliaei“ 
el n’a tăcut, ca nu cumva tu să bănuieşti la acela vre-o 
slavă lumească, ci a adaos imediat: „întru Christos11, 
căci dacă în faptele omeneşti cel ce'este în fruntea tu
turor se crede a fi mare, şi strălucit, apoi cu atât mai 
mult în cele duchovniceşti. Fiindcă erâ natural ca el să 
se fi coborît din vre-un neam umilit, de aceia apostolul 
spune de adevărata lui nobleţă şi în lactate, împodobin- 
du-1 de aici. Şi nu numai a Corinthului, ci a întregului 
popor din Achaea îl numeşte pârga, ca şi cum el a fost 
ca o uşă de intrare pentru alţii. Dară şi de aici nu 
mică este plata lui, fiindcă un asemenea om va trage 
mult folos şi din succesele acelora, dupre cum şi ii s’au 
folosit dela dânsul.

„Spuneţi închinăciune Mariamci, care mult 
s’a ostenit pentru noi“ {Vers. 6). Dară ce va să zică 
aceasta? Iarăşi se încununează o femeie, şi este lăudată; 
iarăşi noi bărbaţii am rămas ruşinaţi, sau mai bine zis, 
nu ruşinaţi, ci chiar ne lăudăm, chiar ne fălim cu aceasta. 
Ne fălim,’zic, pentru că astfeliu sunt femeile noastre; ne 
ruşinăm insă, fiindcă noi bărbaţii am rămas atât de mult 
în urma lor. Dară dacă am voi să cunoaştem cum se tm- 
podobiau acele femei, iute le vom înţelege. Aşadară cum se 
îinpodobiau ? Asculte şi bărbaţii şi femeile: se împodobeau 
nu cu brăţeri de aur, nu cu lanţuri Ia gât, nici cu eunuci 
şi slugi multe, sau cu haine cusute cu fire de aur, ci 
cu sudorile ce le vărsau pentru adevăr. „Care, zice, 
m u lt s’a ostenit pentru noi“, adecă nu numai pentru 
dânsul, şi nici numai pentru ea singura — ceiace fac şi 
astăzi multe femei, postind şi dormind culcate pe 
pământ, — ci şi pentru alţii, luându-şi asupra lor călă
torii de ale apostolilor şi evangheliştilor. Dară cum de 
zice tot Pavel: „Iară femeei să înveţe nu dau voie“ 
(I. Tim. 2, 12)? 0  împiedecă numai ca să stea în mijlocul 
adunărei ca cea dintâi; o împiedecă de a sta pe tronul 
din allariu, sau şi in amovon, nu însă şi de cuvântul 
învăţăturii. Căci daca n’ar fi aşâ, apoi cum de ziceâ 
femeei ce avea bărbat necredincios: „Că ce ştii femeie: 
oare îţi vei mântui bărbatul?" (i. Cor. 7, 16). Cum
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de ii da voie ca să’şi înveţe copiii lor, zicând: „Se va 
mântui (femeia) prin naşterea de fii, de vor pe
trece întru credinţă, şi întru dragoste, şi întru 
sfinţire, eu întreagă înţelepciune1' (I. Tim. 2, i5)? 
Cum de a catihizat Prischila pe Apollds ? Aşâ dară apos
tolul nu ziceai aceasta împiedecând-o dela o conversaţie 
particulară, care a r deveni folositoare, ci spune numai 
de convorbirea în public, în mijlocul adunărei, ceiace 
eră numai în dreptul dascalilor de a face. Când bărbatul 
erâ credincios şi în total desăvârşit, şi puteâ să o înveţe 
şi pe dânsa, atunci femeia erâ împiedecată de a se pune 
înaintea bărbatului, iară când ea erâ mai înţeleaptă decât 
bărbatul, nimeni nu o împiedeca de a învăţă şi a îndrepta.

Şi n’a zis apostolul: «care mult a învăţat», ci „Care 
mult s’a ostenit’*, arătând prin aceasta, că odată cu 
cuvântul ea mai slujiâ şi la alte trebuinţi ale sfinţilor, 
—ca de pildă îi slujiâ cu averea sa, cu călătoriile ce le 
făcea, cu primejdiile în cari se găsiâ de multe ori. In 
adevăr, că femeile de pe atunci erau mai agere şi mai 
iuti chiar decât leii, împărţind cu apostolii ostenelile 
propoveduirei. De aceia şi călătoriau cu dânşii împreună, 
şi făceau toate slujbele. Chiar şi pe timpul lui Christos 
multe femei mergeau după dânsul, şi ’i slujiau din ave
rile lor, şi îngrijiau de dascal.

„Spuneţi închinăciune lui Andronic şi Iunieil) 
rudelor melc“ {Vers. 7). Mi se pare, ca şi aceasta 
este o laudă, însă cele ce urmează o mai mare laudă. 
Şi care este acea laudă? „Şi soţilor (tovarăşilor) mei 
în robie“ zice. In robie n’a fost, însă a pătimit năca
zuri mai grozave ca ale robilor, căci nu erâ numai 
înstrăinat de patrie şi de casă, ci se şi lupta cu foamea, 
cu moartea, şi cu mii de alte neajunsuri. Deci, când el 
îi numeşte „soţilor mei în robie“, aceasta este cea 
mai mare cunună ce li-o împleteşte, este cea mai mare 
laudă ce li-o aduce. Pavel, cum am  zis, n’a  fost în robie, 
însă a  pătimit mai mult ca un rob. Durerea şi necazul 
robului este numai că se găsăşte înstrăinat de ai săi, 
şi devine rob în ioc de slobod, — dară aici e vorba de

') Notă. După cum se va  vedea mai departe în explicarea  
Şî. Chrjsostora, lu n ia  a fost femeie, iară nu bărbat, cum se g ă 
seşte în ed iţi unea. de Buzău, şi chiar in Vieţile sfinţilor. (Trad.).
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acel vifor de ispito, pe cure Je-a răbdat acest fericit, 
fiind hărţuit în toate părţile, bătut şi legat, lapidat de 
duşmani, şi de inul te ori primejduit pe marea. Robii 
nu mai au nici un duşman de’ridată ce au fost duşi in 
robie, ba încă chiar se şi bucură de multă îngrijire din 
partea celor ce i-au robit, pe când el erâ purtat necon
tenit prin mijlocul cetăţilor şi a  duşmanilor săi, pretu
tindeni vedea suliţi şi săbii ascuţite, pretutindeni lupte 
şi bătălii. Deci, fiindcă erâ natural că şi aceştia să se 
fi împărtăşit de multe primejdii de ale lui, de aceia îi 
numeşte soţi, sau tovarăşi de robie, dupre cum zice şi 
aiurea : „Aristarch soţul meu de robie" (Col. 4,10).

Mai departe li aduce şi o altă laudă, zicând: „Care 
sunt vestiţi intre apostoli". Deşi chiar a fi apostoli 
erâ lucru mare, dară a fi încă şi vestiţi printre dânşii, 
poţi înţelege câtă laudă li face. Vestiţi erau aceştia prin 
faptele lor, prin succesele lor. Vai! Câta filosofie la 
această femeie (lunia), dacă s’a învrednicit de numele 
de apostol! Şi încă nu stă numai aici, ci mai adaogă o 
nouă laudă, zicând: „Care şi mai ’nainte de mine 
au fost întru Christos11. Şi aceasta este o laudă destul 
de mare, ca să alerge mai ’nainte şi să ajungă mai 
’nainte de alţii. Acum tu te gândeşte cât de curat erâ 
acest sfiiit suflet de orice slavă deşartă, căci după atâtea 
succese şi după o slavă atât de mare, el pune pe alţii 
înaintea lui, şi nu ascunde faptul că în urma lor a 
venit în creştinism, şi nici nu se ruşinează de a’l măr
turisi. Şi de ce te minunezi, că el nu se ruşinează de 
aceasta, pe câtă vreme nu se dă în laturi chiar de a 
da în vileag viaţa lui dinainte, numindu-se pe sine 
defaimătoriu şi prigonitoriu al lui Christos? Fiindcă nu 
aveâ cum să’i puna înaintea altora, de aceia a căutat 
pe cel ce a intrat în creştinism după dânşii, şi s’a găsit 
pe dânsul, — şi de aici li împleteşte laudă, zicând: „Cari 
şi mai ’nainte de mine au fost întru Christos'1.

„Spuneţi închinăciune lui Amplie iubitului 
meu în Domnul*' (Vers. 8). Şi pe acesta îl laudă 
iarăşi din dragoste, căci dragostea lui Pavel erâ pentru 
Dumnezeu, şi deci aveâ în ea mii de bunuri. Dacă a fi 
iubit de împărat, este un lucru mare, dară încă a  fi 
iubit de Pavel, câtă laudă nu este? Dacă acesta nu 
aveâ cu sine o mare virtute, de sigur că nu şi’a r fi

3825 31



482 OMILIA XXXII

atras dragostea lui Pavel, fiindcă ge cei cc vieţuiau 
în rele şi nelegiuiri el nu numai ca nu’i iubiâ, dară 
chiar îi şi da anathemei, precum zice: „Dacă Cineva 
nu iubeşte pre Domnul Iisus Christos, anathema 
să fie“, ş i: „Dacă cineva ar binevesti vouă afară 
de ceiace am binevestit eu vouă, anathema 
să fie“ (I, Cor. 16, Gal. 1, 8).

„Spuneţi închinăciune Lui Urban, celui îm
preună cu noi lucrătoriu întru Christos*1 (Vers. y). 
Lauda aceasta este mai mare decât acea dinainte, căci 
cuprinde în sine şi cauza aceleia. „Şi iui Stahie iu
bitului meu“. Şi pe aceste il încununează tot dela 
aceleaşi. „Spuneţi închinăciune Iui Apellin celui 
ales întru Christos" (Vers. 10). Nimic nu este deo
potrivă cu această laudă, ca să fie cinevâ nepătat, şi 
să nu dea nici un motiv de hulă in faptele cele dupre 
Dumnezeu, căci când apostolul zice; „Celui ales întru 
Christos*\  prin aceste vorbe el însumează toată vir
tutea. Şi de ce oare nicăirinu zice: «salutaţi pe Domnul 
meu cutare, pc stăpânul meu» ? Pentru că laudele acestea 
sunt cu mult mai mari decât acelea; acelea sunt simple 
laude de cinste, pe când acestea sunt laude de virtute. 
Dară chiar şi faptul că el salută pe mulţi din trei cei de 
rând la un loc cu cei m ari şi din clasele înalte, incă 
îi cinsteşte pe aceia nu puţin. A-i salută dela oialtă pe 
toţi, şi prin aceiaşi epistolă, însamnă că pe toţi i-a 
cinstit deopotrivă; dară prin faptul că adresează fiecă
ruia laude individuale, apostolul ni-a prezentat virtutea 
şi destoinicia fiecăruia în parte. Aşa că de aici nu se 
puteâ naşte nici invidie, că pe unii a cinstit, iară pe alţii 
a dispreţuit, şi nici nu’i puteâ duce in tulburare sau în 
lenevie, din cauză că s’au învrednicit cu toţii de aceiaşi 
cinste şi de aceleaşi laude.

Priveşte acum, că apostolul a ajuns cu laudele 
iarăşi la femei minunate, caci după ce zice: „Spuneţi 
închinăciune celor ce sunt din ai lui Aristovul. 
Spuneţi închinăciune lui Irodion rudei mele. 
Spuneţi închinăciune celor ce sunt din ai lui 
Narcis, cari sunt întru Domnul" (Vers. 11) — de 
unde se vede că aceşti din urmă nu erau la feliu cu
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cei dinainte, de vreme ce nici nu li pomeneşte numele, 
ci numai ii dă lauda cuvenită, zicând: „cari sunt întru 
Domnul1', adecă: cari sunt credincioşi, — deodată îşi 
întoarcc a i Iu ţările la femei, zicând: „Spuneţi închi
năciune Trifenei şi Trifosei, cari s’au ostenit 
întru Domnul l)“ (Vers. ia). Despre Mariana ziceâ că 
„mult s’a ostenit pentru noi“, iară despre acestea 
spune că încă şi acum se ostenesc. Nu este deci, o mică 
laudă că erau necontenit lucrătoare, şi nu numai lucră
toare, ci încă se şi osteniau. Pe Persida care urmează 
după acestea o numeşte şi „iubită1', cu care vorbă o 
ara tă  mai mare decât celelalte. „Spuneţi, zice, închi
năciune Persidei, iubitei mele“. Apoi mărturiseşte 
şi de marea ei osteneală, zicând: „Care mult s’a 
ostenit întru Domnul". Astfeliu deci, ştiâ el cum 
să numiască pe fiecare după vrednicia sa; pe unia fă- 
cându-i încă mai cu muita bunăvoinţă, căci nu’i lipsiă 
de nici una din calităţile lor, ci li lăudă până şi pe cele 
mai mici, — iară pe ceilalţi pregătind u-i de a  deveni 
mai însemnaţi şi a ajunge la acelaşi zel, vrednic dc 
laude, ca şi cei dintâi,

„Spuneţi închinăciune iui Ruf, celui ales 
întru Domnul, şi mumei lui şi a mea“ (Vers. 13). 
Şi aici dară erau toate cele bune’, de vreme ce şi fiul 
erâ aşâ precum îl arată apostolul, şi muma erâ ceiace 
eră, şi casa lor plină de binecuvântare, şi rădăcina sc 
potriviâ cu rodul. Nu a  zis el cum s’a r întâmpla: 
„m um a  lui şi a mea11, dacă n’ar fi mărturisit de 
aceasta femeie însăşi virtutea ei cea mare.

„Spuneţi închinăciune lui Asîngrit, lui Fle- 
şont, lui Erman, lui Patrova, lui Ermin, şi fra
ţilor celor ce sunt împreună cu ii“ (Vers. l-l). 
Aici nu te uită, că i-a însemnat iară laude, după cum 
obişnuieşte, ci încă să’ţi închipui că i-a lăudat foarte 
mult, căci deşi aceştia erau cei mai de jos şi_ mai ne
însemnaţi, totuşi apostolul n’a  crezut ca o înjosire de

') Notă. Traducerea din ediţia de Buzău nu este exactă. 
Trebuie să se z ic ă : urare se ostenesc întru Domnul», fiindcă verbul 
este în participiul prezent, şi nu la  trecut (TAţ xomiuois ev xoplifi) 
(Trad.).
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a li trim ite salutarea sa. Şi la dreptul vorbind, nici 
aceasta nu este o mică laudă, ca să’i numiască fraţi* 
precum şi cu sfinţii ce urmează după dânşii.

„Spuneţi închinăciune, zice, lui Filolog, şi 
lui Iuliu'), şi lui Ni rea şi soţiei lui, şi lui Olim- 
pan şi tuturor sfinţilor ’ color împreună cu ii“ 
(Vers.’ 15), care demnitate erâ foarte mare, şi purtă  
cu sine o înălţime de cinste negrăită. După aceia, ca 
nu cum vă, să se nască printre dânşii vre-o ccartă, că  
pe unia i-a salutat in tr’un feliu şi pe alţii într’alt feliu, 
pe unia numindu-i cu numeie lor adevărate, iară [>e 
alţii fără nume, pe unii cu mai multe laude, iară pe 
alţii eu mai puţine, la urm ă îi amestecă pe toţi la un 
loc în egalitatea dragostei dintre dânşii, şi in sărutarea 
cea sfintă, zicând:

„Închinaţi-vă unul altuia cu sărutare sfintă‘L 
{Vers. 16). Prin această pace el li-a scos din inimile 
lor orice cuget de tulburare, şi orice pricină de micime 
de suflet, ca astfeliu nici cel m are să nu dispreţuiască 
pe cel mic, şi nici cel mic să invidieze pe cel m are; 
ba încă orice bănuială şi orice invidie sunt alungate 
din inimile Jor, prin sărutarea cea sfintă, care totul 
linişteşte, şi totul face deopotrivă. De aceia nu numai 
că li poronceste de a se saluta cu toţii în acest feliu, da r 
incă Ii şi trim ite tot o astfeliu de salutare şi din partea 
tuturor bisericilor lui Christos. „Inchină-se v o u ă “ 
zice, — nu numai cutăruia sau cutăruia, ci îndeobşte 
tu tu ro r— „bisericile lui Christos".'

Ai văzut, că şi din aceste salutări ale apostolului 
nu puţin am  câştigat? Câte tezaure nu am fi trecut cu 
vederea, dacă chiar şi în partea aceasta a epistolei nu 
am fi cercetat cu amănunţime, pre cât ni este noue cu 
putinţă? Dacă poate se va găsi vre-un alt bărbat înţe
lept şi d uchovnicesc, şi a r  voi să se pogoare mai adânc, 
de sigur că va vedea şi mai multe mărgăritare.

Dară fiindcă -unia s’au întrebat pe dânşii de multe 
o r i : «de ce oare în epistola aceasta apostolul a salutat 
pe atâţia, ceiace n’a  făcut nici într’o altă epistolă?»— la 
aceasta ain puteâ respunde, că: de vreme ce e) nu vă
zuse pe Romani până atunci, de aceia a făcut aşâ. «Dară,

i) Notă. In odiţiunea Sf. Chrisoslom acest sim t a  fost bărbat, 
iară nu femeie, dupre cum se găseşte în ediţiunea. noastră (Trad.).
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zici tu, nici pe Colosseni nu i-a văzut mai înainte de a 
li scrie, şi totuşi n’a  iac ut nimic de acest feliu». Dară 
aceştia (Romanii) erau mai renumiţi decât alţii, şi stră- 
mutându-se de prin alte cetăţi ii s’au aşezat în Roma, 
ca în cetatea cea mai sigură şi mai împărăteasca decât 
loate celelalte. Strămutând u-se acolo, 2ic, ii trebuii să 
se bucure (ie siguranţă, ca unia ce petreceau într’un 
loc străin, şi mulţi dintre dânşii îi erau cunoscută mai 
-dinainte, iară alţii poate îi şi slujise altă dată, şi multe 
şi mari pătimise pentru dânsul. De aceia, cu drept cu
vânt că’i pomeneşte şi’i laudă prin scrisoare, căci nu 
mică erâ pe atunci slava lui Pavel, în cât că cei ce se 
bucurau de a primi epistole dela dânsul, aveau un mare 
sprijin chiar prin aceste scrisori, de vreme ce nu numai 
că’l cinsteau, ei încă se şi temeau de el. Dacă n’a r  fi 
fost aşâ, nici n’a r  fi zis el: „Care ajutătoare a  fost 
multora, şi mie însu’mi", şi iarăşi: „Aşi fi d o rit 
anathema’ să fiu în su ’mi eu“. şi lui Filimon scriin- 
du-i ziceâ: „Precum şi eu Pavel bătrânul, iară 
acum şi legat al lui Iisus Christos" (Fii. 9). De- 
asemenea şi Galatenilor li zicea: „ Ia tă  e u  Pavel vă zic 
vouă“ (Gal, 5 , 2), şi: „Ca pe Christos Iisus m’aţi 
primit" (Ibid. 4, 14). Şi Corinthenilor scriindu-li ziceâ: 
„Că neviind eu la voi s’au semeţit unia", şi 
iarăşi: „Acestea, fraţilor, am  închipuit întru mine 
şi întru Apollos pentru voi; ca întru noi să vă 
învăţaţi, ca nu mai mult d e c â t ce este scris să 
gândiţi'11 (I. Cor. 4, 18. 6). Din toate acestea este înve
derat că toţi aveau de dânsul o mare idee. Deci voind 
ca dânşii să se găsiască în linişte şi în cinste, a  salutat 
pe fiecare şi pe cât i-a stat prin putinţă i-a împodobit. 
Pe unul I-a numit „iubit", pe altul „rudă & sau, pe 
altul cu amândouă aceste denumiri, pe celalalt ,,Soţ în 
robie", pe unul „împreună lucrătoriu“, pe altul 
„vestii1', pe celalalt „ales". Pe una dintre femei o 
salută şi pentru demnitatea ei ce o aveâ în biserică, 
căci n’a zis simplu «pe cea ce slujaşte», ci ,,care este 
slujitoare bisericei din Chenhre6“, prin cari cu
vinte arată că ea aveâ chirotonia de diaconiţă, ceiace 
n’a spus nici de Trifena, nici de Persida, şi nici de ce-
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lelalţe. Pe alta o numeşte „împreună lucrătoare şi 
slujitoare14, pe cealaltă o numeşte „mumă11, iară  
pe alta o salută pentru ostenelile cu care s’a ostenit. 
Pe unia îi saluta ca aflându-se în casa altuia cunoscut 
de dânsul, pe alţii prin denumirea generală de „fraţi 
ia râ  pe alţii prin denumirea de „sfinţi". Pe unia îi 
cinsteşte prin însăşi salutarea ce li-o adresaza; pe alţii 
îi cinsteşte numindu-i cu numele lor adevărate. Pe 
unia i-a salutat ca pârgă, pe alţii ca mai bătrâni, 
sau ca mai vechi în creştinism, iară mai mult dccât 
ceilalţi a  salutat pe Prischila şi Achila. Căci deşi cu 
toţii erau  credincioşi, nu însă cu toţii erau şi deopotrivă, 
fiindcă se dcosebiau în lupteie şi nevoinţele lor. De 
aceia apostolul nimănui nu i-a îndosit lauda ce i se cu- 
veniâ, ca să’i aţîţe Ia un mai mare zel pe toţi. Când 
cei ce se ostenesc mai mult ca alţii, nu primesc şi o 
plată mai mare, apoi atunci devin mai leneşi la lucru. 
De aceia nici în curtea în f ră ţe a s c ă  nu este cinste deo
potrivă pentru toţi, şi nici chiar între ucenicii Domnului 
nu au fost cu toţii deopotrivă, ci trei dintre dânşii au 
fost mai însemnaţi ca ceilalţi; — ba încă şi între aceşti 
trei a fost o m are deosebire, fiindcă înaintea lui Dum
nezeu totul este ştiut, şi exactitatea Iui se întinde până 
Ia cele mai de pe urmă. „Că Stea de Stea zice, 
se deosebeşte în slavă“ (i. Cor. 15, ■41). Deşi cu 
toţii au fost apostoli, şi cu toţii voi’ stă pe cele două
sprezece scaune Ia judecată, deşi cu toţii şi-au lăsat 
ale lor, şi cu toţii au fost împreuna cu el, cu toate
acestea numai pe cei trei îi luă cu el de multeori.
Dară chiar şi dintre aceşti trei el a spus care a r puteâ
să întreacă pe ceilalţi. „A sta deadreapta şi dea-
stânga mea, zice, nu este al meu a da, ci celor 
ce S’a gătit* ‘ (Marcu 10, 40). Şi pe Petru îl pune îna
intea acelora zicându-i: „Mă iubeşti mai mult decât 
aceşti a1 ‘ (Ioan 21, 15)? Dară şi loan eră iubit mai 
mult decât ceilalţi. Examinarea înaintea lui Dumnezeu 
va fi foarte exactă pentru toţi. Chiar de ai covârşi cât 
de puţin pe aproapele, chiar de l-ai întrece cu o cirtâ 
nebăgată în seamă, sau cu orice, nici pe aceia nu o va 
trece cu vederea Dumnezeu. Faptul acesta, l-ar puteâ 
vedea cinevâ strălucind încă dela început. Şi Lot de 
pildă, erâ drept, însă nu aşâ ca Abraâm; şi Ezechia
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a fost împărat, dară nu aşâ ca David; şi Prorocii au 
fost m ari şi însemnaţi, însa nu aşâ ca loan.

!) Unde sunt acum, deci, acei ce nici după o aşâ 
de mare exactitate din partea lui Dumnezeu, nu vor să 
creadă că este gheena? Că dacă toţi drepţii nu se vor 
hucurâ de aceleaşi bunuri, chiar de a r întrece cât de 
puţin pe ceilalţi— „Stea de stea se deosebeşte, zice, 
în slavă" — apoi atunci cum cei păcătoşi vor fi în 
aceleaşi bunuri cu cei drepţi? 0  astfeliu de confuzie nu 
a r facc chiar nici omul, da de cum Dumnezeu. De voiţi, 
aşi puteâ să vă ară t o asemenea deosebire chiar şi cu 
cei păcătoşi, şi !n fapte deja petrecute, spre a vă con
vinge de exactitatea dreptei judecăţi a lui Dumnezeu. 
In adevăr, gândeşte-te bine: a păcătuit Adam, a păcă
tuit şi Eva; amândoi au călcat poronca dată, însă nu 
tot deopotrivă au păcătuit; aşâ dară nici tot deopotrivă 
au fost pedepsiţi. Atâta deosebire a fost, încât chiar şi 
Pavel a zis: „Adam nu s’a amăgit, iară femeia 
amâgindu-se a fost pricina de călcarea poron- 
Ci lor“ (I. Timoth. 2, 14). Deşi amăgirea a fost una şi 
aceiaşi, cu toate acestea examinarea cea precisă a lui 
Dumnezeu, a arătat o aşâ de mare deosebire, încât şi 
Pavel a spus aceasta. Cain a fost pedepsit pentru omorul 
fratelui său, însă Lameh, care a  ucis după Cain, n’a pă
timit nimic din ceiace a pătimit acela. Deşi omor a fost 
şi acesta, ca şi acela, ba incă cu mult mai grozav ca 
acela, fiindcă nici după exemplul ce’l aveâ cu Cain, el 
tot nu s’a făcut mai bun, — cu toate acestea fiindcă Lameh 
n’a ucis pe fratele sau, chiar şi după sfatul ce’i dedese 
Dumnezeu, — după cum a făcut Cain — apoi nici n’a mai 
fost nevoie de acuzatoriu, şi nici Dumnezeu întrebându-1 
el s’a r fi purtat cu neruşinare ca cel dintâi, ci, cu toate 
că nimeni nu'l proboziâ pentru omor, el însuşi şi-a cu
noscut greşala şi s’a condamnat singur, pentru care a  
şi căpătat iertare, pe când Cain tăcând cu totul din con
tra  a  fost pedepsit. Ai văzut cu câtă exactitate cerce
tează Dumnezeu faptele petrecute? De aceia şi pe tim
pul potopului într’alt feliu i-a pedepsit pe păcătoşi, şi 
pe cei din Sodoma într’altfeliu. Deasemenea şi ţie Is- 
railiţi i-a pedepsit în diferite chipuri, pe cei din Babi-

') Partea morală. Despre gheena şi încercarea lui Dumnezeu 
( Veron).
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Ion în tr’un feliu, pe cei de pe timpul lui Antioh în alt 
feliu, arătând prin aceasta ca judecata lui Dumnezeu 
este departe de judecata noastră. Unia au fost în robie 
şeaptezeci de ani, ia ră  alţii patru sute; ania îşi mân
cau copiii, şi mii de alte nenorociri indurau, şi totuşi 
nici aşâ n’au scăpat, nici aceştia şi nici cei ce dc vii 
au ars in Sodoma. ?1Că mai uşor va fi, zice, pă
mântului Sodomei şi Gomorei în ziua judecatei, 
decât cetăţei aeeia“ (Math. 10, 15). Dacă lui Dum
nezeu nu-i pasă, fie ca păcătuim noi, fie că avem fapte 
bune, poate că în asemenea caz a r aveâ cinevă drep
tul să spună că nu este pedeapsă, — dară când el pune 
atâta osârdie ca noi să nu păcătuim, şi când face atâtea 
ca să putem vieţui după voea sa, apoi este invederat că 
pc cei ce păcătuiesc îi va pedepsi, iară pe cei cu fapte 
bune îi va încunună.

Dară tu te gândeşte şi la anomalia în care se gă
sesc cei mulţi. Aici, de pildă, învinovăţesc pe Dumne
zeu, că de multe ori îndelung rabdă, şi trece cu vederea 
pe mulţi desfrânaţi, pângăriţi, tirani, şi nu’i pedepseşte; 
acolo iarăşi, dacă el ameninţă ca să’i pedepsiască, iată 
că devin grozavi şi de nesuferit, învinovăţind pe Dum
nezeu, deşi dacă îndelunga lui răbdare ele aici te în
tristează, apoi pedeapsa de acolo a r trebui sa o primeşti 
ca adevărată, şi să admiri înţelepciunea lui. Dară vail 
ce prostie, ce judecată neraţionată şi măgărească! Vai! 
Ce suflete iubitoare de păcate, şi care nu au privirea 
îndreptată decât la r ă u ! Pentru că de acolo se şi nasc 
toate aceste credinţi deşănţate; dară dacă a r voi - ceice 
vorbesc aşa — să se îndeletniciască cu fapta bună, apoi 
iute s’a r  convinge şi de gheena, şi nu s’a r mai îndoi. 
«Şi unde, zici tu ; în care anume loc va fi acea gheenă ?». 
D ară ce’ţi [iasă ţie? căci chestiunea este de a şti, că 
gheena există, iară nu a şti în care anume loc se gă
seşte. Sunt unia, cari vorbind mituri bălteşti, spun că 
este în valea lui Iosafat. Ceiace se spune despre un rez- 
boiu trecut, ii o raportează la gheena, sau mai bine 
zis, tîrăsc gbe6na in acel Ioc. Dară scriptura nu spune 
aceasta. «Dară în ce. loc va fl?» zici tu. Undeva afară,
— după cum cred şi eu, — de lumea întreagă. Dupre cum 
înc hi sorite împărăteşti şi minele de rnetaluri stau de
parte de palatul împărătesc, tot aşa şi gheena va fl de
parte şi afară de această lume. Deci, să nu căutăm unde
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este, ci cum să fugim de gheena. Nici dacă Dumnezeu 
nu pedepseşte aici pe toţi după faptele lor, apoi noi Să 
nu mai credem în pedepsele viitoare, fiindcă Dumnezeu 
esie filantrop şi îndelung răbdătoriu. De aceia ameninţă, 
şi nu de’ndată pedepseşte, fiiindcă „Nu voiesc, zice, 
m o a r te a  păcătosului*1 (Iezech. 18, 32). Dara dacă nu 
este moartea păcătosului, apoi atunci e de prisos ceiace 
spune prin cura Prorocului.

Ştiu, iubiţilor, că nimic nu vă aste mai displăcut 
ca aceste cuvinte, dară pentru mine nimic nu este mai 
plăcut ca acestea. Şi fie, ca chiar mâncând, ospătând, 
ducându-ne la baie, sau ori şi ce făcând, noi în totdea
una sa conversăm de gheena, căci atunci nu ne-am 
mai scârbi de relele şi necazurile de aici, şi nici nu 
ne-am bucurâ atâta de cele bune. Căci ce năcaz ai a ’mi 
spune? Sărăcie, boală, robie, schilodirea trupului? Dară 
toate acestea sunt de rîs faţă de osânda de acolo. Chiar 
de mi-ai spune de cei ce sunt munciţi cu totul de foame, 
sau de cei ce sunt schilozi din copilărie şi cerşetoresc 
la drumuri; — ei bine, şi acestea sunt ca o desfătare, 
aşâ zicând, faţă de relele de acolo. Deci, necontenit să 
aducem vorba de acestea, fiindcă nu lasă a cădea în 
gheena, pe cel ce îşi aduce aminte des de gheena. 
Nu auzi pc Pavel zicând: „Care vor luă muncă 
peirea cea veşnică dela faţa Domnului1* (II. Thes. 
1, 9)? Nu auzi ce feliu a fost Neron, pe care Pavel 3-a, 
numit şi taină a lui Antichrist? „Că iată, zice, taina 
fără de legei se lucrează1* (Ib. 2, 7). Dară ce? Ni
mic nu va pătimi Neron? Nimic nu va pătimi Anti
christ? Nimic diavolul? Aşa.dară Antichrist va fi pu
rurea, diavolul va fi pururea, căci nefiind pedepsiţi, nu 
se vor depărta de rele î «Da! zici tu ; cum că este gheena 
e foarte învederat; dară în ea vor cădea numai necre
dincioşii». Şi de ce? spune-mi. «Pentru că cei credin
cioşi au cunoscut pe stăpânul lom. Şi ce urmează de 
aici ? Căci când ii au avut o viaţă necurată, apoi chiar 
prin aceasta vor fi pedepsiţi şi mai mult decât cei ne
credincioşi. „Căci câţi fără de lege au greşit, zice, 
fără de lege vor şi pieri11 (Rom, 2, 12), şi ,,Iară 
sluga ceiace a ştiut voea Domnului său, şi n’a 
făcut dupre voea lui, se va bate mult“ (Luca 12, 
48). Dară dacă nu este a  da seamă de viaţă, şi acestea
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sunt spuse în zadar, apoi atunci nici diavolul nu va fi 
pedepsit, căci şi el a  cunoscut pe Dumnezeu, şi cu atât 
mai mult pe oameni, şi demonii toţi îl cunosc, se înfri
coşară şi îl mărturisesc de judecători u. Dacă, dcci, nu 
este a  da seamă de viaţă, apoi atunci nici noi nu vom 
fugi de faptele cele re le !

Dară nu esto aşâ, iubiţilor; să nu vă amăgiţi cu 
vorbe de acestea. Dacă. gheena nu este, apoi cum vor 
judecă aj>ostolii pe cele douăsprezece seminţii ale Iui 
Israil? Cum de spune Pavel: „Au nu ştiţi Că pre 
în g e ri vom să judecăm? cu cât mai’ vârtos cele 
lumeşti ?“ (L Cor. 6 , 3). Cum de zice Christos: „Băr
baţii Nineviteni se v o r  scula la judecată cu nea
mul acesta, şi’l v o r  osândi pre el“ (Math. 12, 41), 
şi iarăşi „Mai’uşor va fi pământuîui Sodomei în 
ziua judecăţei“ (Ib. îl, 24). De ce te joci cu ceiace 
nu trebuie să te joci? De ce te amăgeşti singur şi aiurezi? 
De ce te lupţi cu filantropia lui Dumnezeu ? De aceia 
tocmai a  pregătit gheena şi ne-a ameninţat cu ea, pen
tru ca să nu cădem în tr’însa, pentru ca de frica sa ne 
facem mai buni. Astfeliu dară, cel ce răstoarnă ideia 
de pedepsele gheenii, nimic alta nu face, decât că se îm
pinge singur pe sine în gheena, şi se bagă în ea, prin 
asemenea amăgire. Nu moleşi mânile celor ce se oste
nesc pentru fapta bună, nici nu întinde inai departe 
lenea celor ce dormitează. Dacă a r crede cei mulţi că 
nu este gheena, apoi cum s’a r mai depărta de rele? 
Unde apoi se va mai ară tă  şi dreptatea? — şi nu vor
besc de drepţi şi păcătoşi — ci de păcătoşi şi păcătoşi. 
De ce unul a fost pedepsit aici, iară altul n’a fost pe
depsit, deşi a păcătuit îa feliu cu celalalt, sau şi mai mult? 
Dacă nu este gheena, apoi cu nimic nu te vei putea 
.desvinovăţi de relele pentru cari eşti învinovăţit.

De aceia vă rog, ca încetând cu acest rizilic, să 
astupăm gurile celor ce ni pun astfeliu de obiecţiuni. 
Vom da seamă până şi de cele mai mici dintre păcate, 
precum şi pentru succesele noastre va fi cea mai exactă 
cercetare. Vom da seamă şi de privirile cele desfrânate, 
şi de cuvinte zadarnice, şi de rîsul zadarnic, şi de beţie. 
Vom luă plată chiar şi pentru un păhar cu apă rece, 
şi chiar pentru o picătura numai. ,,Pune semn, zice, 
pe frunţile oamenilor cari suspină, şi cari se
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năcăjesc pentru toate fără-de-legile“ (Iezech. 9, 4). 
Şi cum de îndrăzneşti să spui, că cel ce examinează, 
cu atâta exactitate toate ale noastre, ne-a ameninţat cu 
gheena degeaba? Nu, vă rog, nu vă pierde^ cu astfeliu 
de speranţe deşarte, nu pierderi şi pe cei ce vă cred. 
Daca nu crezi cuvintele noastre, apoi întreabă pe Iudei* 
pe Elini, şi pe toţi ereticii, căci toţi aceştia iţi vor răs
punde ca cu o singură gura, că va fi şi judecată, va fi 
şi resplată. Dară poate nu te mulţămeşti numai cu res- 
punsul oamenilor? întreabă atunci şi pe demoni, şi-î 
vei auzi strigând: „De ce ai venit aici mai înainte 
de vreme, să ne munceşti pre noi?“ (Math.8, 29)? 
Şi toate acestea adunând o-le în cugetul tău, convinge-ţi 
sufletul să nu mai aiureze în zadar, ca nu cumva sa cu
noască în fapta gheena, ci înţelepţindu-se de aici să 
poată fugi şi de muncile de acolo, în acelaşi timp să se 
învredniccască şi de bunurile viitoare. Cărora, fie ca noi 
cu toţii să ne învrednicim a ne înpărtăşi, prin charul şî 
filantropia Domnului nostru Iisus Christos, prin care şî 
cu care se cade slava Tatălui şi Duchului Sfînt, în vecii 
vecilor. Amin.

O M I L I A  X X X I I I

„Şi vă rog pre voi, fraţilor, să vă păziţi de 
cei ce fac împărecheri şi smîntele în potriva 
învăţăturei, care voi v’aţi învăţat, şi vă feriţi 
de ii. Că unii ca aceia Domnului nostru Iisus 
Christos nu slujăsc, ci pânlecelui lor; şi prin 
cuvinte bune, şi prin cuvântare de bine înşală 
inimile celor proşti“ (Cap. 16, 17. 18).

Iarăşi sfatuire, şi rugăciune imediat după sfatuire* 
căci spunând ca să se păziască de cei ce fac împăre
cheri, şi să nu asculte de ii, a adaos: „Iară Dumne
zeul păcei să zdrobiască pre Satanâ sub picioa
rele voastre curând" şi „Charul Domnului nostru 
Iisus Christos să fie cu voi cu t o ţ i ' Acum tu gân
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deşte-te, şi cu câtă înţelepciune îi sfătuieşte, căci el face 
aceasta nu punând u-se în rândul sfătui toriului, ci îrt rân
dul rugătoriului, şi încă cu multă cinste, căci i-a numit 
şi fraţi, şi în acelaşi timp îi . şi roagă. „ V ă  rog p re  
voi, f ra ţi lo r11, zice. Apoi îi face a fi cu băgare de seama 
necontenit, arătând prin accasta viclenia celor ce’i ispi
ti au. Ca şi cum acei amăgitori erau necunoscuţi pe acolo, 
li zice: „Vă ro g  Să v ă  păziţi", adecă să cercetaţi cu 
cea mai m are exactitate, să aflaţi bine, să iscodiţi cu amă
nunţime. De cine? spune-mi. ,,Să v ă  păziţi, zice, de 
cei ce la c  îm p ă re c h e r i şi smîntele împotriva în- 
văţăturei, c a re  vo i v’aţi’ învăţat". Aceasta mai cu 
seama este resturnarea bisericei: a se face împărecheri. 
Accasta este a rm a diavolului; aceasta restoarnă totul pe 
dos. Intru cât trupul bisericei este unit, diavolul nu poate 
găsi loc de intrare, dară făcându-se împărecheri, el se 
furişază pe nesimţite, pătrunde înăuntru, şi pe urm ă vin 
smintelele. Astfeliu, dară, smintelele vin din împărecheri. 
Dară împărecherea de unde vine? Dela dogmele sau 
credinţile care sunt contra învăţăturei apostolilor. Dară 
acele credinţi falşe de unde vin? Deîa a sluji cineva 
pântecelui şi celorlalte patimi. „Că unii Ca aceştia, 
zice, nu slujăsc Domnului, ci pântecelui lor“. 
Aşâ dară  nu a r  fi srnintele, nu a r fi împărechere, dacă 
nu s’a r  plăsmui nici o credinţă împotriva învăţăturei 
apostolice, ceiace şi aici arătând-o apostolul ziceâ: „îm
potriva învăţăturei". Şi n’a zis: «pe care noi v’am 
învăţat», ci „care voi v’aţi învăţat", apucându-i mai 
’nainte, aşâ zicând, şi arătând u-i ca încredinţaţi de acea 
învăţătură, ca unia cari au ascuttat-o şi au şi primit-o. 
Şi ce să facem celor ce fac astfeliu de fapte rele?;.spu- 
ne-mi. D ară iată că apostolul nu ni respundc: «ârun- 
caţi-vă asupra lor, apucaţi-vă la harţă cu ii, bateţi-i 
cu pumnii», ci „Să v ă  feriţi de ii". Daca ii făceau 
aceasta din neştiinţă, sau din amăgire, trebuia a  se în
dreptă; dară fiindcă de bună voia lor păcătuiesc, apoi 
fugiţi de dânşii, zice. Şi în alt loc spune aceasta apos
tolul. «Să vă feriţi voi,’ zice, de tot fratele ce umblă fără 
de rândueală» (II. Thes. 3, 6), şi lui Timotheiu vorbin- 
du-i de Alexandru făurariul (lucrătoriu de aram ă, ară- 
mariu), tot aşa îl sfătuieşte, zicându-i: „D e care şi tu 
te  p ă z e ş te "  (ii. Tim. 4, -15).
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Apoi şi luând în bătae de joc pe cei ce îndrăzniau 
a face de acestea, spune şi cauza de unde a venit o ast
feliu de împârechere». „Că unii ca aceia, zice, Dom
nului nostru Iisus Christos nu slujăsc, ci pân- 
teceluj loru. Şi Filîppenilor scrii ndu-li de aceasta, ziceâ: 
„Al cărora Dumnezeu este pântecele'1 fPilip. 3, 
19). Aici mi se pare că face aluziune la cei dintre Iudei, 
pe cari pururea, obişnuieşte a’i înfruntă ca iubitori de 
pântece. Şi lui Tit scriindu-i îi ziceâ de dânşii: „Fiare 
rele, pântece leneşe4 ‘ (Tit. î, 12). ch iar şi Christos 
to t . pentru aceasta îi înfruntâ, zicându-li: „Mâncaţi 
casele văduvelor1' (Math. 23, 14). Şi Prorocii îi în
vinovăţesc tot pentru aceasta: „Ingroşatu-s’a, îngră
şat, u-s’a, lăţitu-s’a, şi a dat cu piciorul, iubitul11 
(Deut 32, 15). De aceia şi Moisi îi sfătuia, zicând: „Când 
vei mânea, şi vei bea, şi te vei satură, adu’ţi 
aminte de Domnul Dumnezeul tău11 (ib. 6,12.13). 
Dară chiar şi atunci când, dupre cum ni spun evanghe- 
liştii, întrebau pe Christos: „Ce semn ni arăţi noue?11 
(Ioan 2, 18) de sigur că trecând cu vederea pe toate 
celelalte,' ii îşi ărnmteau de mana din pustie, căci pre
tutindeni se văd stăpâniţi de această patimă. Dară cel 
care este frate al lui Christos, cum de nu se ruşinează 
de avea ca dăscăli pe cei ce sunt robi ai pântccelui ?

Acesta este subiectul amăgirei lor, iară modul în- 
şălăciunei o altă boală, adecă linguşirea. ,,Şi prin cu
vinte bune, zice, înşală inimile celor p r o ş t i Şi 
bine a  zis „prin cuvinte bune11, fiindcă purtarea lor 
cea plăcută se întindeă numai până la -vorbe, pe când 
cugetul li erâ plin de viclenie. Şi nu zice: «vă înşală pe 
voi», ci „inimile celor proşti11, ş i nu a  stat aici, ci 
ca să facă mai nesupărătoriu cuvântul spus mai sus, 
zice: „Că ascultarea voastră la toţi a ajuns11 
(Vers. 19). Aceasta o face apostolul nelăsându-i să de
vină neruşinaţi, ci apucându-i mai dinainte cu laudele, 
îi ia oarecum în stăpânirea sa, prin mulţimea martu- 
rilor. «Nu numai eu singur mărturisesc, zice, ci lumea 
întreagă». Şi n’a zis: «înţelepciunea voastră)), ci „as
cultarea voastră", adecă: înduplecarea voastră, ceiace 
mărturisiă marea lor blândeţă.



494 OM 1 L i A XXX1U

„Şi mă bucur drept aceia de voi“. Nici 
aceasta nu este o mica lauda. Mai departe apoi, după 
laudă pune şi povăţuirea de curn trebuie să fie în vii- 
toriu. Ca nu cumva, fiindcă i-a scăpat de aeuzaţiuni, pe 
nesimţite ii să se facă mai leneşi, li vorbeşte iarăşi enig
matic, zicând: „Şi voiesc să fiţi înţelepţi spre bine, 
si proşti spre rău1*. Ai văzut cum iarăşi se atinge 
-âe dânşii, fără să fie bănuit măcar? Faptul la care face 
el aluziune aici, este că unia dintre dânşii se abateau 
dela datoriile lor,

„Iară Dumnezeul păcei să z drob iască pe 
Satană, sub picioarele voastre curând" (Vers. 20). 
Fiindcă mai ’nainte a fost spus de împărecheri şi de cei 
■ce făceau smintele, la urmă a spus de Dumnezeul păcei, 
ca astfeliu s a l  încurajeze de a se izbăvi de acei înşelă
tori, căci Dumnezeu, care se bucură de pace, va nimici 
pe toate cele ce vatămă pacea. Şi n’a zis: «săsupună», 
■ci ceiace e cu mult ina im are : „Să zdrobiaSCă“, şi nu 
numai pe acei amăgitori, ci şi pe generalul, sau căpitenia 
lor „pe Satană1*. Şi nici n’a zis simplu «să zdrobiască», 
ci „sub picioarele voastre11, astfciiu ca biruinţa ii 
să  o culeagă, şi prin acest trofeu ii să se facă străluciţi. 
Mângâerea ce li-o dă, vine şi dela timp, căci a adaos: 
„CUrâlld“. Aceasta a fost şi rugăciune, în acelaşi timp 
însă şi prorocie.

„Charul Domnului nostru Iisus Christos să 
fie Cu voi“- Arma cea mai puternică, zidul cel ne
biruit, turnul (pirgul) ce nu se clăteşte, acesta este: cha
rul. Domnului Iisus Christos; şi li-a amintit de acest 
•char, spre a’i face mai cu bunăvoinţa şi mai sprinteni 
în lupte. «Dacă, zice, v’aţi izbăvit de cele cu mult mai 
grele — şi v’aţi izbăvit numai prin char,—apoi cu atât mai 
mult vă veţi izbăvi de cele mai mici şi mai uşoare, când 
-aţi devenit şi prietenii charului, şi când aţi contribuit 
şi voi cu cele ce se cuvine». Ai văzut cum ei niciodată 
nu pune rugăciune, fără să fie şi fapte, şi nici fapte fără 
rugăciune? Mărturisind, deci, supunerea şi ascultarea 
lor, Ia urm ă a m ărit faptul, arătând că avem nevoie de 
■amândouă, adecă şi de cele cuvenite noue, şi de ajuto- 
riul lui Dumnezeu, dacă voim a ne mântui precum se 
cuvine. Nu numai înainte, ci şi acum avem nevoie de 
charu l lui, chiar de am fi cât de m ari şi lăudaţi.
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„Inchină-se vouă Timothciu, cel împreună 
lucrătoriu cu mine" (Vers. 21). Ai văzut iarăşi lau
dele cele obişnuite * „Şi Lucâ, şi Iason, şi Sosipatru, 
rudele mele“. Despre acest Iason aminteşte şi Lucâ, 
care ni prezintă bărbăţia lui, că gloate îl trăgeau şi’l 
tirau la mai marii cetăţei, strigând (Fapte 17, 6). Şi 
ceilalţi de sigur că erau dintre cei mai însemnaţi, căci 
nu în zadar pomeneşte de dânşii ca rude ale sale, dacă 
aceia n’a r fi avut evsevia cu care să-i seamene lui.

„Inchinu-mă vouă şi eu Tertie, cel ce am 
scris epistola întru Domnul" (vers, 22). Nici aceasta 
nu este o mică laudă, ca să fie scriitoriu al lui Pavel)
— dară el nu a făcut aceasta ca să se laude pe sine ci 
ca să atragă spre el dragostea lor cea fierbinte, pentru 
slujba ce a  făcut cu această ocazie.

„Inchină-se vouă Gaiu, gazda mea şi a 
toata adunarea" (Vers. 23). Ai văzui, ce feliu de cu
nună i-a împletit şi acestuia, care a m ărturisit atât de 
mare ospitalitate, că introdusese în casa sa întreaga 
adunare? Când auzi că el a fost gazda lui Pavel, să 
nu’i admiri numai filotimia, ci şi exactitatea şi cură
ţenia vieţii lui, căci dacă n’a r fi fost vrednic de virtutea 
lui Pavel, nici acela nu s’ar fi pogorit in casa lui. Cel 
ce se siliă ca să covârşiască multe din poroncile lui 
Christos, nu ar fi călcat nici acea poronca dată uceni
cilor, de a cercetă cu amănunţime pe cei ce’i vor primi, 
şi numai ia cei vrednici să intre.

„Inchină-se vouă Erast dregător iul cetăţii, 
şi Cvart fratele". N’a trecut în zadar apostolul „dre- 
gatoriul cetăţii", şi dupre cum scria şi Filippenilor: 
„Inchină-se vouă cei din casa Cezari ului" (Fii. 
4, 22), ca să li arate ca propovăduirea evangheliei s’a 
atins şi de cei m ari,— tot aşâ şi aici pomeneşte de 
demnitatea bărbatului, pregătind acelaşi lucru, şi ară
tând că pentru cel cu băgare de seamă nu poate fi 
piedică, nici bogăţia, nici grijile stăpânirei, şi nici altceva 
de acest feliu.

„Charul Domnului nostru Iisus Christos să 
fie cu voi toţi. Amin" (Vers. 24). Ai văzut de unde 
trebuie a începe, şi unde a sfârşi în toate şi pretutindeni ? 
Căci iată că apostolul de aici, adecă dela charul Domnului
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Iisus Christos, şi-a pus temelia epistolei sale, de aici a  pus 
şi acoperământul, invocând şi dorindu-li lor pe muma 
tuturor bunurilor şi a toata binefacerea. Aceasta este mai 
cu seamă particularitatea dascalului voinic, ca el nu nu
mai cu cuvântul, ci şi cu rugăciunile să folosiască pe uce
nici. De aceia şi ziceâ: ia ră  noi întru rugăciune şi 
intru slujba cuvântului ne vom zăbovi'1 (Fapt, 6, 4).

') Dară oare cine se va rugă lui Dumnezeu şi pentru 
noi, de vrem e ce Pavel s’a dus de aici? Toţi acei ce 
imilea2ă pe Pavel, numai dacă ne vom arată  vrednici 
de această intervenire, pentru ca astfeliu nu numai aici 
sa auzim glasul lui Pavel, ci şi acolo ducându-ne sa ne 
învrednicim de a  vedea pe acest atlet al lui Christos. 
Sau mai bine zis, dacă noi îl vom ascultă aici, şi acolo 
îl vom vedea neşreşit — deşi nu vom sta aproape do 
el, — îl vom vedea însă aproape de tronul împărătesc 
strălucind; acolo unde Cheruvimii slăvesc pe Dumnezeu, 
unde Serafimii zboară primprejurul lui. Acolo vom ve- 
deă pe Pavel împreună cu Petru, corifeul şi cel întâi 
stătătoriu al cetei sfinţilor, şi ne vom bucura de dra
gostea lui cea adevărată. Căci dacă el fiind aici iubiâ 
a tâ t de mult pe oameni, încât, fiind vorba de alegere, 
carc  din două a r  preferă: să se sfârşi ască şi să fie îm
preună cu Christos, sau să răm ână aici? el a  preferat 
a răm ânea aici,— apoi cu atât mai mult acolo va ara ta  
eî dragostea lui cea fierbinte.

Eu, de aceia iubesc şi Roma, deşi am cuvinte de 
a o lăuda şi pentru altele, ca de pildă pentru m ăreţia 
ei, pentru vechimea, pentru frumuseţea şi mulţimea 
poporului de acolo, pentru dinastia, pentru bogăţia şi 
pentru izbânzile Romanilor în rezboaie, dară lăsând la 
o parte toate celelalte, eu de aceia o fericesc, pentru că 
şi trăind el li-a scris şi’i iubiâ atât de mult, şi fiind 
printre dânşii li vorbiâ şi’i încurajâ, şi chiar viaţa acolo 
şi-a sfârşit-o! De aceia şi este renumită acea cetate mai 
cu seamă pentru acest fapt, decât pentru celelalte. Dupre 
cum trupul are doi ochi, tot aşâ şi Roma are ca doi

') P a rtea  m orală. Despre dragostea şi rugăciunea lui Pavel, 
şi despre virtuţile şi succesele lui. Şi despre trebuinţa de a imitâ 
pe Pavel, ca sâ ne învrednicim de a-I vedea şi noi, când ne vom 
duce acolo. Că mut ales aceasta împodobeşte pe cetatea Roma şi 
o face puternică, căci are întrânsa mormântul lui Pavel si al lui 
Petru. Şi despre învăţăturile în parte, şi faptele lui Pavel. ( Veron)



{ OMILIA X X X III 497

ochi ce strălucesc, — pe trupurile acestor sfinţi. Nu este 
atât de strălucit ccriul când soarele îşi sloboade razele 
sale,, pe cât de strălucită este cetatea Romanilor, care slo
boade din ea lumina cea strălucită a  acestor două lam- 
pade (facle) şi o trimite peste tot locul în lumea întreagă. 
De acolo se va răpi în nori Pavel, de acolo Petru. Ju
decaţi voi înşi-vă şi înfricoşaţi-vă, ce feliu de privelişte 
va vedea atunci Roma! Va vedcă pe Pavel deodată 
sculat din sicriul acela împreună cu Petru, şi înălţat în 
văzduh întru întimpinarea lui Christos. Ce feliu dc roze 
trimite lui Christos cetatea Romal Cu ce cununi fru
moase este împodobită această cetatc! Cu ce lanţuri de 
aur este încinsă, şi ce izvoare a re ! ^

De aceia eu admir cetatea, iară nu pentru aurul 
ei cel mult, nu pentru coloanele ei cele frumoase, nu 
pentru celelalte fantazii ce sc găsesc acolo,' ci pentru 
aceşti doi stâlpi puternici ai bisericei.

Dară cine oare mi-ar da puterea ca să îmbrăţişez 
acum trupul lui Pavel, să mă lipesc de mormântul lui, 
să văd ţărâna aceia a lui care a împlinit cele lipsite ale 
Iui Christos, acelui ce’i purtâ ranele lui, acelui ce a să- 
mănat pretutindeni propoveduirea evangheliei Iui? Cine 
mi-ar da puterea să văd ţărâna gurei lui, prin care 
Christos grăia, şi prin care lumina străluciâ mai fru
mos ca orice fulger, iară glasul îi erâ mai tare ca orice 
tunet, aşâ că demonii fugiau? Acea ţărână prin care 
acea fericită gură grăiâ, zicând: ,,aşi fi d o rit Să fiu 
a n a th e m a  p e n tru  fraţii m e i“ ; prin care vorbiâ 
împăraţilor şi nu se ruşinâ; prin care am cunoscut 
pe Pavel, prin care am cunoscut pe stăpânul lui Pavel? 
Nu atât de grozav este pentru noi tunetul, pe cât de 
grozavă erâ vocea lui Pavel pentru demoni. Dacă de
monii se înfricoşau şi de hainele lui, apoi cu atât mai 
mult de glasul lui. Acest glas îi alungă legaţi: acest 
glas a  curăţit întreaga lume; acest glas a deslegat boa- 
lele, a  scos răutatea, a  readus adevarul, fie Christos îl 
aveâ intrânsul, şi cu dânsul mergeâ mai departe prin 
toate părţile lumei. Ceiace sunt Chem vi mii pentru Chris
tos, tot aceia erâ glasul lui Pavel, căci dupre cum el 
şade pe acele puteri cereşti, tot aşâ şedeâ. şi pe glasul 
lui Pavel. Căci s’a făcut vrednic de a primi pe Christos 
acel glas, care a grăit acele pe cari le iubiâ Christos, 
şi care s’a ridicat la ’nălţime negrăită ca şi Serafimii.

362T) 32
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In adevăr ce poate fi. mai înalt ca acel glas care ziceâ,: 
„Sunt în totul adeverit, că nici îngerii, nici în- 
cepătoriile, nici puterile, nici cele de acum, nici 
cele vitoare, nici adâncimea, şi nici vre-o altă 
făptură ar puteâ, să ne depărteze pe noi de dra
gostea lui Dumnezeu cea întru Christos Iisus1 “? 
Câte aripi ţi se pare că are acest glas? Câţi ochi? De 
aceia ziceâ: „Că nu este să nu ştim amăgiturile 
lui (diavolului)11 (II. Cor. 2,11). De aceia demonii fu
gi au, şi nu numai când el grăia, ci chiar şi atunci când 
din depărtare îi vedeau haina.

Aşi voi să vad ţărâna acestei şuri, prin care Cliris- 
tos a vorbit iucruri m ari şi negrăite, ba încă mai m ari 
decât prin  a sa proprie, căci dupre cum a lucrat mai 
mari prin  ucenicii săi, tot aşâ a grăit prin ii şi mai 
mari de cât a grăit el. Aşi voi sa văd ţărâna acelei 
guri, prin  care Duchul a  dat lumei întregi acele pro
rocii minunate. Căci ce bun n’a lucrat acea gură? De
moni a alungat, păcate a deslegat, pe tirani i-a amuţit, 
limbile filosofilor le-a îngrădit, lumea întreagă a adus-o 
înaintea lui Dumnezeu, pe barbari i-a făcut sa filosofi- 
seze, pe toate le-a orânduit pe pământ, ba încă şi pe 
ceîe dtn ceriuri le regulă în feliul pe care îl voiâ, căci 
legă pe cine voiâ, şi deslegâ iarăşi pe cine voiâ, dupre 
puterea cea dată lu i!

Şi nu numai ţă râna gurei, ci şi acea a  inimei lui 
aşi voi să o văd, pe care nu a r greşi cinevâ daca a r  
numi-o inima lumei întregi, izvorul miilor de bunătăţi, 
începutul şi principiulvieţei noastre! Căci duchul vieţei 
deacolo se împărţiâ la toţi şi se comunică membrelor 
lui Christos; nu eră trimis prin artere, ci prin buna 
intenţiune a faptelor celor bune. Atât de largă erâ ini
ma lui, încât puteâ primi în ea cetăţi întregi, popoare 
şi naţiuni, dupre cum şi zice : „Inima m ea s ’a  lărgit" 
(II. Cor. 6, 11). Cu toate acestea, acea inimă largă se 
strâm torâ de multe ori şi o mâhniâ dragostea care o 
lărgiâ, precum zice: ,,Că din multă s c â rb ă  şi năcaz 
al inimei am  s c r is  vouă" (ib. 2, 4). Acea inimă 
descompusă aşi dori să o văd; acea inimă care pârjo
leşte pe fiecare din cei pierduţi, care din nou plânge 
pe fiii cei pierduţi, carc vede pe Dumnezeu „Cei c u ra ţi 
cu inima, zice, vor vedea pre D u m n e z e u (Ma-
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theiu 5, 8). Acea inimă, care s'a făcut jărtfa, după cum 
zice Prorocul: „Jărtfa lui Dumnezeu duch umilit" 
(Ps. 50, 19), care a fost mai 1 naltă decât oeriurile, mai 
largă de cât lumea întreabă, mai strălucită decât raza 
soarelui, mai fierbinte decât focul, mai tare decât dia
mantul, acea inimă care slobozii din ea rîuri de apă 
curată: „Rîuri de apă vie, zice, vor- curge din 
pântecele lui*' (Ioan 7, 38). Acea inimă, zic, îii care 
eră izvorul cel ce clocoteâ şî zbucniâ în sus, care adăpâ 
nu numai faţa pământului, ci şi sufletele oamenilor; — 
de unde nu numai rîuri, ci şi izvoare de lacrimi cur
geau zi şi noapte; acea inimă care a trăit în viaţa cea 
nouă, iară nu în aceasta a noastră. „Viez, zice, nu eu, 
ci viază întru mine Christos*1 (Gal. 2 , 20). Prin ur
mare inima lui Christos erâ inima lui Pavel, erâ lespedea 
Ducbului sfînt, şi cartea char ului lui; eră acea inimă 
care trem ură pentru păcatele străine, după cum zice: 
„Mă tem ca nu cumva să mă fi ostenit în za
d a r  la vo i“ {Gal. 4, ii), şi: „Nu cumvă precum 
şcarpele care a  am ă g it pe Eva, să se strice şi 
înţelegerea voastră" ( îl  Cor. l i ,  3), şi: „Nu cum vâ, 
venind la voi, să nu vă găsesc precum voiesc‘‘. 
Acea inima, zic, care pentru Christos se şi temeâ, dară 
se şi încuraja, dupre cum zice: „Sunt încredinţat Ca 
nici îngerii, nici archanghelii nu vor puteâ şă 
ne despartă pre noi de dragostea lui Christos“ 
(Rom. 8, 38). Acea inimă, care s’a învrednicit a iubi pe 
Christos, precum nimeni nu l-a iubit, care dispreţuiâ 
moartea şi gheena, şi care se sfărâmă de lacrimile fra
ţilor. „Ce faceţi, zice, de plângeţi şi 'mi întristaţi 
inima“ (Fapt. 21, 13)? Acea inimă care de şi erâ mai 
tare ca piatra, totuşi nu puteâ. răbdâ de a se depărta 
de Thesalonieeni pentru un timp scurt!

Aşi voi să văd ţărâna manilor lui în lanţuri, prin 
punerea cărora se acordă charul Duchului, şi prin care 
el scriâ sfintele lui epistole. „Vedeţi CU ce feliu de 
litere am scris vouă cu mâna mea“ (Gal. 6,11). 
şi iarăşi: „închinăciunea cu mâna mea a lui 
Pavel41 (I. Cor. 16, 21), — acele mâni pe care văzân- 
du-le vipera aceia, a căzut în foc!
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Aşi voi să văd şi ţărâna ochilor lui celor betejiţi 
spre binele omenirei, celor ce iarăşi au văzut şi ’şi-au 
îndreptat, privirile la mântuirea lumei întregi, celor ce 
s’au învrednicit de a vcdeâ pe Christos şi în trup, cclor 
ce vedeau cele pământeşti, şi nu le vedea,u, celor ce nu 
ştiau cc este somnul, celor ce priveghiau în mijlocul 
nopţei, celor ce hu suferiau ccle ale ochilor!

Aşi voi ca să văd şi ţărâna acelor picioare, cari au 
alergat lumea întreagă şi nu s’au obosit; cari erau le
gate în butuci pe cand temniţa s’a clătinat; cari au 
perindat lumea întreagă şi ţările locuite, ca şi cele ne
locuite, cari călătoriau de multe ori. Şi ce trebuie a  mai 
spune în deosebi?

Aşi voi să văd mormântul lui, unde sunt puse în 
păstrare armele dreptătei, armele lu minei, acele mădu- 
lărî cari acum viează, şi cari pe când el viă erau 
moarte; acele madulări în cari Christos viâ; care s’au 
răstignit lumei, mădulările lui Christos, cari erau îm
brăcate cu Christos, acele madulări cari au fost tem- 
plul Duhului, clădirea cea sfîntă, acele mădulări legate 
cu Duchul, pironite cu frica de Dumnezeu, şi cari aveau 
pe ele ranele lui Christos!

Acest trup păzeşte şi apără acea cetate; acest trup 
care o ţine mai în siguranţă de cât toate pirgurile şi 
decât toate şanţurile de apărare. Şi după trupul lui, 
aşi voi să văd şi trupul lui Petru, pe care chiar trăind 
îl cinstea, după cum însuşi spune: „M’am suit în Ie
rusalim să văd pe Petru" (Gal. 1, 18). De aceia şi 
ducându-se de aici, l-a învrednicit charul de a’l pune în 
acelaşi morm ânt cu Petru.

Aşi fi voit să văd pe leul duchovnicesc, căci întoc
mai ca şi leul slobozând foc în turmele de vulpi, aşâ 
faceâ şi el când se ăzvârleâ în îjnpărecheri!e filosofilor 
şi în mijlocul demonilor, şi ca o săgeată de trăsnet se 
aruncă în falangele diavolilor. Nici nu îndrăzniau de a 
se pune în rând de bătae fată de dânsul, căci atât de 
mult se temeau de el şi trem urau, încât de i-ar fi vă
zut numai umbra, sau i-ar fi auzit glasu], de departe 
şi fugiau de el. Astfeliu şi pe cel ce curvise l-a predat 
diavolului, — departe fiind şi iarăşi l-a răpitdin ghiarele 
lui; tot aşâ a  făcut şi cu alţii, ca să se înveţe de a  nu 
mai blestemă. Tu gândeşte-te, cum pe cei de sub porun
cile lui, sau mai bine zis, pe cei de sub comanda lui, îi
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aţîţă, îi îndeamnă şi ’i mângâie, căci de pildă acum ziceâ 
Efesenilor: „Că nu ni este noue lupta împotriva 
trupului şi a sângelui, ci împotriva începăto
rii lor şi a domniilor” (Efes.G,12), după care imediat 
pune şi premiile: „întru cele Cereşti“ zice. «Lupta 
noastră, zice, nu este pentru lucruri pământeşti, ci pentru 
ceriuri şi cele cereşti»; — altădată iarăşi ziceâ: „Au 
nu ştiţi că pre îngeri vom să judecăm? cu cât 
mai vârtos cele Iumeşti“ (i. Cor. 6, 3).

Toate acestea cugetâ’ndu-le, iubiţilor, să stăm cu 
bărbăţie. Fiindcă şi Pavel a  fost om ca şi noi, îm
părtăşi ndu-se de aceiaşi fire ca şi noi, şi toate ce
lelalte le-a avut deopotrivă cu noi. Dara fiindcă a 
arătat o atât de mare dragoste pentru Christos, a co
vârşit şi ceriuriîe, şi a stat împreună cu îngerii. Aşa 
că, dacă am voi şi noi să ne ridicăm cât de puţin, şi 
să aprindem acel foc în noi, vom puteâ imită pe acel 
sfînt. Dacă aceasta a r fi [ieste putinţile noastre, nici 
n’a r fi mai strigat el, zicând: „Următori (imitatori) 
mie să vă faceţi, precum şi eu Iui Christos" 
(Ib. 11, 1). Deci, nu numai sa’l admirăm şi sa ne mi
nunăm de dânsul, ci să’l şi imităm, ca astfeliu să ne 
învrednicim de a’l vedea acolo când ne vom duce de 
aici, şi să ne împărtăşim şi noi de slava lui. Căria fie 
ca cu toţii să ne învrednicim, prin charul şi filantropia 
Domnului nostru Iisus Christos, căruia împreună cu 
Tatăl şi cu Sf. Dueh, se cuvine slava, acum şi pururea 
şi în vecii vecilor. Amin.
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r â n d u l  4 do jos, în  jo c  d c  osâniua sâ se citească o\ irdia,
» 12 de sus, sâ se citească astfeliu : că dacă nu s’a dus la

dânşii până atunci, nu el a fost cau ia; la tirmă 
. , li arată...

» 22 în loc de pedepsit sa se citească părăsit.
» 31 să se citească: că de am  m urit.
a 20 în loc de poată să se citească poate.
» 32 » » » producem să se citească proaducem.
» 17 » » ii ncşterei să se citească naşterei.
» 2 de jos,să sc citească: lucrul în  sine.
» 3 » » în loc de fapla să se citească fapta .
» 13 în loc de te rezboeşte » » » te rexboeţti.
» 7 de jos, în foc de fecicit » » » feriă L
» 24 in loc de despre » » » dupre.


